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ANALIZA SWOT DLA POWIATU
SWOT - Analiza zasobów powiatu i otoczenia zewnętrznego
Jest to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od
pierwszych liter angielskich słów:

S

- Strengths

- Silne strony, atuty

ZASOBY POWIATU

W

- Weaknesses

- Wady, słabe strony

ZASOBY POWIATU

O

- Opportunities

- Okazje, moŜliwości,
szanse

OTOCZENIE

- Trudności,
zagroŜenia

OTOCZENIE

T

- Threats

POWIATU

POWIATU

Silne strony:
• Walory przyrodniczo-geograficzne powiatu:
– jeziora
– zasoby leśne – duŜy odsetek terenów leśnych
– w niewielkim stopniu skaŜone środowisko naturalne;
– urodzajne ziemie
• PołoŜenie komunikacyjne:
– bliskość aglomeracji trójmiejskiej
• Atrakcyjne tereny do inwestycji min. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
• Dziedzictwo kultury
• Organizacje i ośrodki kulturotwórcze: zespoły regionalne, animatorzy kultury,
• Cykliczne imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe o ogólnokrajowym wymiarze
– plenery malarskie, festiwale i koncerty, wyścigi wodne, sportowe biegi
• Baza turystyczna:
– szlaki turystyczne;
– ścieŜki rowerowe i konne;
– zabytki architektury i pomniki przyrody,
• Wolne, atrakcyjne tereny pod zabudowę i usługi okołoturystyczne
• DuŜe zasoby ludzkie do wykorzystania – w tym wiele osób z kwalifikacjami
odpowiadającymi profilom gospodarczym powiatu (obsługa ruchu turystycznego,
gastronomia),
• DuŜe areały uŜytków rolnych) w tym znaczne odsetki uŜytków zielonych
bip.pow iatsztumski.pl
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tereny atrakcyjne ekologicznie – baza dla produkcji zdrowej Ŝywności,
Tradycje i doświadczenie rolnicze ludności wiejskiej,
Warunki przyrodnicze i ekologiczne dla rozwoju agroturystyki,
Potencjał kadry rolniczej,
Powiązania mieszkańców powiatu z sąsiednimi krajami (głównie z Niemcami) –
poprzez pracę, rodzinę,
Dobry poziom nauczania
Dobra sieć szkół średnich,
Bliskość ośrodków akademickich – Trójmiasto,
Dostępność usług medycznych,
Poziom kadry medycznej,
Szpital powiatowy
Baza usług z zakresu polityki społecznej – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej,rodzinne domy dziecka, rodziny
zastępcze.
Istnienie funduszy poŜyczkowych i pomocowych

Słabe strony:
• Wysokie bezrobocie
• Słaby rozwój gospodarczy, brak perspektyw
• Niska aktywność mieszkańców oraz drobnej przedsiębiorczości
• Odpływ młodych ludzi oraz wykształconej kadry do większych ośrodków
gospodarczych
• Brak inwestora strategicznego
• Mała róŜnorodność branŜ gospodarczych
• Niedostatki w infrastrukturze technicznej (szczególnie terenów wiejskich):
– Niewystarczający stan i zasięg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
oczyszczalni ścieków, sieci telekomunikacyjnych;
– zły stan techniczny niektórych odcinków dróg - w szczególności zbyt mała
przepustowość;
– brak wspólnego, powiatowo-gminnego programu zbiórki, recyklingu i
składowania odpadów;
• Słabo rozwinięta sieć komunikacyjna: drogowa i kolejowa;
• Brak obwodnicy Sztumu,
• Brak programu współpracy międzygminnej i międzypowiatowej w zakresie
turystyki i kultury,
• Niedostatki bazy sportowej,
• Niedostatki bazy hotelowej
• Brak koordynacji w działaniach promocyjnych poszczególnych gmin i powiatu,
• Niewielka sieć gospodarstw agroturystycznych w gminach wiejskich oraz brak
specjalizacji rynkowej,
• Brak lokalnego kapitału – niska siła nabywcza społeczności lokalnej,
bip.pow iatsztumski.pl
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• Niski poziom większości przewodników i map turystycznych,
• Niski stopień estetyki wsi.
• Niewystarczająca jakość produkcji rolnej,
• Brak zorganizowanych grup producenckich umoŜliwiających prowadzenie
profesjonalnego marketingu produktów rolnych oraz wprowadzających towary na
dalsze rynki zbytu,
• Niewykorzystane walory agroturystyczne i ekologiczne wsi – brak na terenie
powiatu organizacji koordynującej i wspomagającej działania na rzecz tworzenia
dodatkowych działalności gospodarczych w rolnictwie,
• Niewystarczające kwalifikacje znacznej grupy rolników,
niedostateczna
działalność organizacji rolniczych i szkoleniowych,
• Zdekapitalizowany sprzęt rolniczy.
• Brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami i samorządami
lokalnymi oraz promocji przedsiębiorczości na terenie powiatu – dobrych
wzorców,
• Brak kapitału lokalnego
• Małe zasoby wykwalifikowanej siły roboczej – marketing, zarządzanie, ekonomia,
języki obce, obsługa ruchu turystycznego, gastronomia,
• Niedostateczne wykorzystanie miejscowych walorów i zasobów,
• Utrudniony dostęp małej i średniej przedsiębiorczości do rynków zbytu (w
Trójmieście – duŜa konkurencja),
• Nieprawidłowa struktura lokalnych usług – zbyt duŜa dominacja handlu (małe
moŜliwości generowania rozwoju gospodarczego, koniunktury),
• Brak wdraŜanych planów rozwojowych i planów zagospodarowania
przestrzennego w wielu jednostkach samorządowych powiatu,
• Słaba baza lokalowa szkół
• Mało róŜnorodne kierunki kształcenia
• Brak ścisłego powiązania systemu edukacji z potrzebami rynku pracy
• Brak instytucjonalnych form wspierających podnoszenie kwalifikacji kadry
nauczycielskiej,
• Niewystarczające działania umoŜliwiające zmianę kwalifikacji zawodowej osób
dorosłych,
• Niewystarczająca baza lokalowa słuŜby zdrowia
• Słaby dostęp do medycznych usług specjalistycznych
• Słaba promocja zdrowia,
• Bariery architektoniczne.

bip.pow iatsztumski.pl

45

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO POWIATU SZTUMSKIEGO

SZANSE PŁYNĄCE Z OTOCZENI A ZEWNĘTRZNEGO
• MoŜliwość pozyskiwania zagranicznych i krajowych funduszy pomocowych na
rozwój społeczno-gospodarczy powiatu i gmin
• Nowe formy turystyki- hippika, Ŝeglarstwo, wędkarstwo, łowiectwo, agroturystyka,
• Budowa mostu na Wiśle
• Zapotrzebowanie w Polsce i Europie na zdrową, ekologiczną Ŝywność,
• Rozwój gospodarczy i społeczny Trójmiasta
• OŜywienie międzynarodowej współpracy miast, współpraca z powiatami
partnerskimi,
• Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej – łatwiejszy dostęp do
zagranicznych kapitałów oraz miejsc pracy tworzonych w krajach unijnych, nowe
rynki zbytu, nowe technologie
• Zainteresowanie przedsiębiorców wolnymi terenami inwestycyjnymi min.
Specjalną strefą ekonomiczną, pojawienie się inwestora strategicznego
• Dostęp do korzystnych kredytów inwestycyjnych

ZAGROśENIA PŁYNĄCE Z OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO
• Sezonowość w turystyce,
• Zły system finansowania działań powiatu – niewielki udział dochodów
własnych w budŜecie powiatu, uzaleŜnienie od pieniędzy centralnych –
niedofinansowanie wielu działów: oświaty, słuŜby zdrowia, opieki społecznej,
• Wysokie, wzrastające bezrobocie w Polsce,
• Niskie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce,
• Likwidacja niektórych połączeń kolejowych,
• Brak programu walki z bezrobociem strukturalnym na terenach
popegerowskich
• Wysokie obciąŜenia finansowe firm, duŜe koszty pracy,
• Nieustabilizowane prawo,
• Trudny dostęp do kredytów inwestycyjnych dla małych firm,
• UboŜenie społeczeństwa polskiego,
• Słaba
polityka
proeksportowa
i
proinwestycyjna
państwa
w stosunku do małych i średnich firm,
• Niewystarczające środki finansowe na rozwój regionalny,
• Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych
udzielających wsparcia finansowego,
• Brak programów rozwoju regionu ukierunkowanych na poszczególne dziedziny.
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WIZJA ROZWOJU POWIATU SZTUMSKI EGO- POśĄDANY STAN
PRZYSZŁOŚCI DO 2015 ROKU
Powiat sztumski w najbliŜszej przyszłości do ok. 2015 roku to powiat:
• o maksymalnie niskim wskaźniku bezrobocia (tj. 15 - 18 %) z dobrze rozwiniętą
strukturą małych, średnich i duŜych przedsiębiorstw z rozwiniętą infrastrukturą
techniczną

(kanalizacją,

infrastrukturą

wodociągami,

energetyczną )

gazyfikacją,

telekomunikacją,

oraz stosownym do potrzeb

systemem

komunikacyjnym.
• Powiat z rozwiniętym rolnictwem konwencjonalnym, a takŜe rolnictwem
ekologicznym

stanowiący

silną

bazę

produkcyjną

dla

lokalnego

i

ponadlokalnego przemysłu rolno-spoŜywczego.
• powiat z rozwiniętym systemem oświaty, który daje szanse zdobycia
wykształcenia zapewniającego konkurencyjność na wymagającym rynku pracy.
• powiat zapewniający mieszkańcom wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,
wysoką jakość usług turystycznych, kulturalnych, sportowych i medycznych, a
takŜe sprawnie funkcjonujący system opieki społecznej.
• powiat chroniący środowisko naturalne, popierający rozwiązania ekologiczne i
agroturystyczne.
• powiat chroniący dziedzictwo kultury
Powiat najbliŜszej przyszłości to powiat zintegrowanych mieszkańców
wszystkich gmin lokalnych współpracujących na rzecz wspólnego rozwoju i adaptacji
do zmieniającego otoczenia .
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MISJA POWIATU
ZrównowaŜony rozwój społeczności, oświaty, turystyki,
kultury, a takŜe opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa
publicznego, gospodarki, infrastruktury technicznej oraz
instytucji powiatowych
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Priorytety, cele i zadania
INFRASTRUKTURA
PRIORYTET 1
1.0 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I DROGOWEJ
CEL
1.1Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz
drogowej
Zadania
1.1.1

Inicjowanie i wspieranie inwestycji poprawiających rozwój infrastruktury
technicznej niezbędnej w procesie dostosowawczym do standardów
europejskich oraz wymogów zmieniającego się otoczenia
w tym :
Prowadzenie analizy poziomu zainwestowania w zakresie infrastruktury
technicznej połączonej z publikacją na stronie internetowej powiatu
1.1.2 Podejmowanie oraz wspieranie inwestycji poprawiających rozwój inwestycji
drogowych usprawniających komunikację wewnętrzną i zewnętrzną

CEL
1.2Poszerzenie dostępności do obszarów wiejskich - peryferyjnych
Zadania
1.2.1

Poprawa dostępności do transportu publicznego
w tym:
Okresowe przedstawianie raportu o połączeniach lokalnych i ponadlokalnych
w powiecie z propozycjami usprawniającymi ich funkcjonowanie

1.2.2

Poprawa dostępności do mediów i usług publicznych
W tym:
Usprawnienie systemu informacji publicznej

bip.pow iatsztumski.pl
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GOSPODARKA
PRIORYTET 2
2.0 ROZWÓJ GOSPODARKI
CEL
2.1Restrukturyzacja istniejących sektorów gospodarki zgodnie z
wymogami wolnego rynku
Zadania
2.1.1

2.1.2
2.1.3

Stały monitoring rozwoju gospodarczego połączony z informowaniem o
aktualnych trendach na stronach internetowych samorządów powiatu
sztumskiego
Stały monitoring szans i zagroŜeń płynących z rozwoju gospodarczego
powiatów ościennych województwa pomorskiego
Wspieranie restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa
W tym:
Stworzenie bazy informacji diagnozującej stan rozwoju rolnictwa oraz
przemysłu rolnospoŜywczego w powiecie
Opracowanie wykazu terenów przeznaczonych pod inwestycje rolnicze i
okołorolnicze
Zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących kredytów i poŜyczek w
rolnictwie
Aktywna pomoc w wypełnianiu wniosków pomocowych
Promocja rolnictwa oraz przetwórstwa rolnospoŜywczego w powiecie
Wspieranie lokalnych imprez oraz targów rolniczych

2.1.4

Zachęcanie do przedsięwzięć dostosowujących tradycyjne sektory gospodarki
do wymogów wolnego rynku poprzez przedstawianie pozytywnych wzorców

2.1.5

Popularyzacja i wspieranie nowoczesnych metod produkcji
W tym:
Szkolenia oraz prezentacje trendów z kraju lub zagranicy

CEL
2.2Rozwój turystyki oraz agroturystyki
Zadania
2.2.2

Wspieranie przedsięwzięć promujących rozwój turystki oraz agroturystyki w
powiecie
w tym:
Opracowanie komplementarnej oferty rekreacyjnej oraz agroturystycznej dla
powiatu sztumskiego
Prowadzenie informacji turystycznej oraz agroturystycznej
Poprawa współpracy międzygminnej w powiecie, próba koordynacji
bip.pow iatsztumski.pl
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Informowanie o środkach pomocowych

CEL
2.3Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
Zadania
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Współpraca w działaniach zmierzających do uchwalenia planów miejscowych
poprawiających atrakcyjność inwestycyjną terenów poprzez aktywne
uczestnictwo w ich uchwalaniu
Opracowanie systemu informacji o terenie
Promocja powiatu i jego terenów inwestycyjnych w tym opracowanie
komplementarnej oferty inwestycyjnej powiatu
Pomoc administracyjna
Działania na rzecz utworzenia organów szczebla powiatowego takich
jak:Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza
Weterynarii, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, oraz Urzędu Skarbowego

SPOŁECZNOŚĆ
PRIORYTET 3
3.0 POPRAWA JAKOŚCI śYCIA MIESZKAŃCÓW
CEL
3.1Rozwój bezpieczeństwa w powiecie
Zadania
3.1.1

3.1.2

Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć poprawiających jakość bezpieczeństwa
mieszkańców
w tym:
Monitorowanie zagroŜeń oraz powołanie Komisji Porządku i Bezpieczeństwa
Rozwój jakości zarządzania kryzysowego w tym opracowanie systemu
informacji kryzysowej

CEL
3.2Poprawa jakości świadczonych usług w słuŜbie zdrowia i kulturze
fizycznej
Zadania
3.2.1. Wspieranie, inicjowanie oraz podejmowanie przedsięwzięć, a takŜe inwestycji
podnoszących jakość usług w słuŜbie zdrowia
W tym:
Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja powiatowych obiektów
słuŜby zdrowia
bip.pow iatsztumski.pl
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Działania na rzecz zwiększenia oferty usług specjalistycznych w powiecie oraz
utworzenia oddziału intensywnej opieki medycznej w szpitalu powiatowym
Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego
Wspieranie okresowych akcji profilaktycznych wśród społeczności lokalnej
jako czynnika promującego zdrowie oraz przyczyniającego się do
wcześniejszego wykrywania chorób
3.2.2 Racjonalizacja słuŜby zdrowia zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i
potrzebami mieszkańców
3.2.3 Wspieranie przedsięwzięć i inwestycji z zakresu rozwoju kultury fizycznej i
sportu
3.2.4 Opracowanie kalendarza imprez sportowych w powiecie

CEL
3.3Poprawa stanu środowiska
Zadania
3.3.1

Wspieranie i inicjowanie oraz podejmowanie przedsięwzięć podnoszących
jakość korzystania ze środowiska naturalnego
W tym:
Opracowanie planu gospodarki odpadami, programu ochrony środowiska oraz
ich monitorowanie
3.3.2 Promowanie i wspieranie działań proekologicznych
w tym:
Zachęcanie do przedsięwzięć proekologicznych poprzez przedstawianie
pozytywnych wzorców
Poprawa współpracy międzygminnej w powiecie, próba koordynacji
Informowanie o środkach pomocowych

CEL
3.4Ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego
Zadania
3.4.1

3.4.2

Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć poprawiających stan dziedzictwa
kultury
w tym:
Opracowanie inwentaryzacji stanu dziedzictwa kulturowego w powiecie oraz
monitorowanie stanu technicznego zabytków
Promowanie działań na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego powiatu w tym
inicjowanie imprez okolicznościowych oraz konkursów wiedzy

PRIORYTET 4
4.0 ROZWÓJ ZASOBU LUDZKIEGO
CEL
4.1Rozwój przedsiębiorczości
bip.pow iatsztumski.pl
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Zadania
4.1.1
4.1.2

4.1.3
4.1.4

Stały monitoring rynku pracy połączony z informowaniem o aktualnych
trendach
Inicjowanie, wspieranie oraz podejmowanie przedsięwzięć zwiększających
ilość miejsc pracy w tym:
Organizacja wydarzeń inicjujących działania przedsiębiorcze wśród
mieszkańców
Opracowanie bazy danych o przedsiębiorstwach na terenie powiatu
Określenie terenów inwestycyjnych wraz z ofertą inwestycyjną
Promowanie targów oraz imprez lokalnych z zakresu przedsiębiorczości
Informowanie o środkach pomocowych
Wspieranie działań umoŜliwiających zmianę i podnoszenie kwalifikacji zgodnie
z wymaganiami rynku pracy
Szkolenia i informowanie z zakresu form pomocowych zewnętrznych

CEL
4.2Stały i róŜnorodny rozwój edukacji
Zadania
4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie inwestycji na rzecz dostosowania
jednostek edukacyjnych do wymogów zmieniającego się otoczenia w tym
budowa, rozbudowa, modernizacja oraz restrukturyzacja obiektów
edukacyjnych powiatu
Działania na rzecz dostosowania form i treści nauczania do rynku pracy
Promowanie i wyróŜnianie jednostek oświatowych oraz nauczycieli i uczniów
posiadających osiągnięcia w konkursach i olimpiadach dotyczących wiedzy
Zwiększenie dostępności edukacji w tym opracowanie listy szkół
ponadgimnazjalnych
Promowanie nowoczesnych metod edukacyjnych

CEL
4.3Rozwój i pobudzanie aktywności społecznej
Zadania
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

Wspieranie organizacji społecznych działających na rzecz powiatu
Poprawa współpracy pomiędzy urzędem pracy, samorządami lokalnymi,
agencjami rządowymi oraz lokalnymi pracodawcami
Polityka informacyjna, szkolenia z zakresu działań na rzecz aktywności
społecznej powiatu
Informowanie o finansowych środkach pomocowych w mediach
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PRIORYTET 5
5.0 BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
CEL
5.1Usprawnienie obiegu informacji publicznych
Zadania
5.1.1
5.1.2

Stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów
Świadczenie usług publicznych on-line

PRIORYTET 6
6.0 ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PONADLOKALNEJ
CEL
6.1Poprawa współpracy z samorządami lokalnymi spoza powiatu
sztumskiego
Zadania
6.1.1

6.1.2

Inicjowanie oraz aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach integrujących
samorządy o podobnych profilach społeczno-gospodarczych w celu wspólnego
rozwoju
Uczestniczenie w ponadlokalnych debatach dotyczących rozwoju społecznogospodarczego powiatów
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WdraŜanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Sztumskiego
1.0 PrzedłoŜenie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do zaopiniowania
poszczególnym Komisjom Rady Powiatu
1.1 Odpowiedzialność – Starosta
1.2 Termin – 20.04.2004 r.

2.0 Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez Radę Powiatu
2.1 Odpowiedzialność – Rada Powiatu
2.2 Termin – 31.05.2004 r.

3.0 Przesłanie uchwalonej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego do gmin
wchodzących w skład powiatu, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody Pomorskiego

3.1 Odpowiedzialność – Zarząd Powiatu
3.2 Termin – do 15.06.2004 r.
3.3 Źródło finansowania – BudŜet powiatu

4.0 Realizacja zadań określonych w strategii
4.1 Odpowiedzialność – Zarząd Powiatu
4.2 Termin – 2015 r.
4.3 Źródło finansowania – BudŜet powiatu, budŜet państwa, fundusze strukturalne,
inne środki pomocowe
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Monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Sztumskiego
1.0 Powierzenie monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Komisji
Polityki Gospodarczej, BudŜetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.1 Odpowiedzialność – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, BudŜetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1.2 Termin – po do 15.06.2004r.

2.0 Informowanie o przebiegu realizacji strategii
2.1 Odpowiedzialność – Starosta
2.2 Termin – raz na rok

3.0 Ocena realizacji strategii przez Radę Powiatu
3.1 Odpowiedzialność – Przewodniczący Rada Powiatu
3.2 Termin – raz w roku

4.0 Aktualizacja strategii zaleŜności do potrzeb zmieniających się czynników wewnętrznych i
zewnętrznych

4.1 Odpowiedzialność – Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Rozwoju
Powiatu
4.2 Termin – w zaleŜności od potrzeb
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