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Saldo migracji – wskaźnik migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu do 

województwa kuj.-pom. i pow. inowrocławskiego 
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Ruch naturalny ludności – lata 2006 i 2011 – w  porównaniu do województwa kuj.-pom. i pow. 

inowrocławskiego 

2006 r. 2011 r. 2006 r. 2011 r. 2006 r. 2011 r.

Gmina Janikowo
10,1 10,2 8,5 9,7 1,5 0,5

Powiat 
Inowrocławski

9,7 9,4 9,7 10,1 0,0 -0,7

Woj.. kujawsko-
pomorskie

10,2 10,0 9,5 9,4 0,7 0,6

Jednostka 
samorządu 

terytorialnego

urodzenia Ŝywe zgony przyrost naturalny
na 1 000 ludności na 1 000 ludności na 1 000 ludności
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Zmiany w latach 2006-2011 - udział ludności w wieku produkcyjnym w % ludności ogółem 



 

 

Trwanie Ŝycia w podziale na płeć w latach 1985-2035. 



 

 

Struktura demograficzna ludności Polski w latach 2010-2035 
w podziale na ekonomiczne grupy wieku. 
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Udział ludności wg grup ekonomicznych w % ludności ogółem – pow. inowrocławski i woj. 

kujawsko-pomorskie 

 

 



 

 

BEZROBOCIE 
 

Liczba pracujących i bezrobotnych w latach 2003-2011 



 

 

BEZROBOCIE 
 

Liczba bezrobotnych w latach 2010-2012 

 



 

 

BEZROBOCIE 
 

Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w latach 2010-2012 

 



 

 

OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

BEZROBOCIE 
 

Liczba bezrobotnych wg wykształcenia w M i G Janikowo 

 



 

 

OTOCZENIE GMINY  
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MIESZKALNICTWO 
 
Rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy 

 

 

L.p. Dane za rok

Powierzchnia w budynkach 

mieszkalnych - bez mieszkań w 

zabudowie wielorodzinnej (w 

blokach) [m2]

Wzrost pow. bud 

jednorodzinnego  w 

%

1 2000 77202,96 100%

2 2005 94943,26 123%

3 2011 142265,61 184%



 

 

INFRASTRUKTURA 
 
� Sieć wodoci ągowa  
� Sieć rozdzielcza   102,00 km. 
� Przyłącza    1833 szt. 
� Ludność korzystająca z sieci wodociągowej – 100 % 
�   
� Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków  
� Na 12 sołectw 5  sołectw jest są skanalizowanych w całości, a 2 

częściowo. 
� Sieć rozdzielcza   31,9 km. 
� Przyłącza    522 szt. 
� Około 50 % powierzchni gminy jest wyposaŜone w kanalizację 

sanitarną. 
 



 

 

INFRASTRUKTURA 
 
� Energia elektryczna.  
� Istniejące sieci energetyczne obecnie pozwalają na zaspokojenie 

potrzeb odbiorców na terenie gminy. 
� Gmina ma duŜy potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej. Plany 

zagospodarowania przewidują tereny pod lokalizację ferm wiatrowych. 
� Sieć gazowa  i ogrzewanie  
� Do sieci gazowej przyłączone są głównie osiedla domów 

jednorodzinnych. 
� Budynki wielorodzinne korzystają z ciepła sieciowego dostarczanego 

przez Janikosodę. 
� Parametry istniejących gazociągów pozwalają na zbudowanie 

kotłowni gazowej o wysokich parametrach, w przypadku problemów z 
dostarczaniem ciepła z Janikosody. 
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GOSPODARKA 
 

Główni pracodawcy 
 

� Janikosoda  –  ok. 1200 pracowników i pracownicy firm obsługujących 
tę firmę. 

 
� Janipol- meble  – ok.  700 pracowników  
� Instytucje gminne 

Przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne 

Stan wg wpisu do rejestru Wg głównego miejsca 
wykonywania działalności 

Wg miejsca zamieszkania 
przedsiębiorcy 

Aktywny 618 448 

Zawieszony 79 60 

 



 

 

GOSPODARKA 
Tereny inwestycyjne na terenie gminy Janikowo  
Grunty niezabudowane o charakterze produkcyjnym lub magazynowym 
występują na terenie Miasta Janikowa zgodnie z obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego: 
�ul. Przemysłowa         35,5 ha 

�ul. Wilkońskiego           9.3 ha 

�ul. Dworcowa                7,5 ha 

�Grunty pod działalność usługowo-mieszkaniową występujące na terenie 
miasta Janikowa zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania 
przestrzennego: 
�Miasto Janikowo: 
�ul. Powst.-Wlkp. - Polna    10,0 ha 

�ul. Wiejska                           1,5 ha 

�ul. Szkolna                           1,5 ha 

�ul. B. Prusa                           2,0 ha 

  



 

 

GOSPODARKA 
 
Tereny inwestycyjne na terenie gminy Janikowo  
Grunty niezabudowane o charakterze produkcyjnym lub magazynowym 
�Teren wiejski Gminy Janikowo: 
�Kołodziejewo   2,5 ha 
�Broniewice      3,0 ha 
�Balice                            1,5 ha  
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ROLNICTWO 
 

Liczba gospodarstw indywidualnych wg grup obszarowych – lata 2002 i 2010 

 



 

 

ROLNICTWO 
 

Powierzchnia  gospodarstw indywidualnych wg grup obszarowych– lata 2002 i 2010 

 



 

 

OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

TURYSTYKA 
 
Turystyka - poprawa infrastruktury sportowo – rekre acyjnej i 
zaplecza dla rozwoju turystyki nad Jeziorem Pakoski m.  
 
�W ramach rozwoju infrastruktury turystycznej planowane jest 
zbudowanie pola namiotowego – zadanie współfinansowane z 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
�Wybudowano halę widowiskowo sportową z zapleczem noclegowym.  
�Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę dla budowy 
kempingu wraz z zapleczem socjalnym.  



 

 

SZKOŁY 
 

Liczba uczniów   klasy I-VI

2012/13 r. progn. 
2013/14 r.

progn. 
2014/15 r.

progn. 
2015/16 r.

progn. 
2016/17 r.

SP Janikowo 478 464 562 579 602

SP Broniewice 75 71 90 95 94

SP Ludzisko 88 88 111 107 108

SP Kołodziejewo 102 98 117 112 116

Gmina Janikowo 743 721 880 893 920

Ŝródło: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie
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PRZEDSZKOLA 

 

 

Liczba dzieci przyjętych w roku szkolnym 2011/2012  

do oddziału przedszkolnego 

Przedszkole Liczba dzieci 

 3-latki 4 łatki 5-latki 6-latki 

Przedszkole                32 68 44 34 
Janikowie     
Filia Przedszkola 11 7 - - 
w Kołodziejewie     
 43 75 44 34 

Razem:  

 196 

 



 

 

PRZEDSZKOLA 
 Liczba   dzieci   w   oddziałach   przedszkolnych   w   szkołach   podstawowych   

w   roku szkolnym 2011/2012 

 

Szkoła Liczba dzieci w Liczba dzieci w Liczba 

 oddziale oddziale oddziałów 

 przedszkolnym przedszkolnym  

 /stan na  
NNNN330.09.20113

/stan na  

 30.09.2011/ 31.03.2012/  

Szkoła   59 58 3 

w Janikowie    

Szkoła   29 29 2 

w Kołodziejewie    

Szkoła   18 18 1 

w Broniewicach    

Szkoła   Podstawowa 18 17 1 

w Ludzisku    

Razem: 124 122 7 
 



 

 

INSTYTUCJE KULTURY 
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie  - ośrodek jest 
powołany w celu realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i 
sportu. OSIR zarządza następującymi obiektami:  
�Hala sportowa w Janikowie,  
�Lodowisko w Janikowie,  
�Kryta pływalnia w Janikowie,  
�Przystań Ŝeglarska w Janikowie ( statek Janek),  
�Boisko piłkarskie w Kołudzie Wielkiej,  
�Boisko piłkarskie w Kołodziejewie,  
�Boisko piłkarskie w Głogówcu,  
�Dwa boiska „Orlik" w Janikowie,  
�Wielofunkcyjne boisko sportowe w Broniewicach. 
 
 



 

 

INSTYTUCJE KULTURY 
2. Miejsko-Gminny O środek Kultury w Janikowie  - instytucja kultury – 
zadaniem statutowym ośrodka jest organizowanie i prowadzenie 
działalności kulturalnej. Działające sekcje w ośrodku kultury:  
�batik ceramika,  
�taneczna, teatralna,  
�plastyczna.  
W swej strukturze organizacyjnej zawiera  świetlice wiejskie oraz 
Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i 
Edukacji imienia Króla Abdullaha Bin Abdułaziza Al-Sauda w Janikowie. 
Świetlice wiejskie  znajdują się w:  
�Kołodziejewie, Trlągu, Wierzejewicach,  
�Broniewicach, Dobieszewicach, Sielcu,  
�Kołudzie Małej, Kołudzie Wielkiej i Ołdrzychowie. 



 

 

INSTYTUCJE KULTURY 
 
Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy 
Kulturalnej i Edukacji imienia Króla Abdullaha Bin Abdulaziza Al-
Sauda  w Janikowie.  
�Placówka ta jest łącznikiem między naszym regionem a kulturami 
zamieszkującymi najdalsze zakątki globu.  
�Miejscem, w którym dzieci, młodzieŜ i osoby dorosłe nie tylko z terenu 
gminy Janikowo poszerzają swoje wiadomości.  
�Działalność Centrum polega na organizacji róŜnego rodzaju spotkań, 
wystaw, seminariów i innych okolicznościowych imprez .  
�Powstałe Centrum ma rozszerzać dotychczasową działalność Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie. 



 

 

INSTYTUCJE KULTURY 
 
3. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie  - instytucja 
kultury – biblioteka 
�słuŜy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
społeczeństwa oraz 
�upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwoju kultury. 



 

 

OTOCZENIE GMINY - UE  

 

� Samorządy gmin Ŝyją zgodnie  z rytmem kolejnych 
perspektyw finansowych Unii Europejskiej.  

� Spełnianie oczekiwań mieszkańców w zakresie rozwoju 
wiejskiej infrastruktury praktycznie w całości pozostawione 
jest gminom wiejskim.  

� Przyjęty w Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020 tzw. 
„model polaryzacyjno – dyfuzyjny rozwoju Polski” 
zakłada skupienie się głównie na rozwoju 16 ośrodków 
wojewódzkich czyli tzw. metropolii, jako centrach rozwoju 
społeczno – gospodarczego. 

� Wg załoŜeń metropolie po osiągnięciu pewnego poziomu 
zaczną oddziaływać na ośrodki subregionane i obszary 
oddalone.  



 

 

OTOCZENIE GMINY - UE  

 

 
Jakie środki na wie ś i rolnictwo w latach 2014-2020?  
�Z budŜetu Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 Polska 
otrzyma 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 
mld euro.  
�W porównaniu z okresem 2007-13 na politykę spójności (w 
tym np. infrastrukturę drogową i informatyzację) otrzymamy 
prawie 4 mld euro więcej.  
 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

Jakie środki na wie ś i rolnictwo w latach 2014-2020?  
�Całkowity unijny budŜet przeznaczony na płatności 
bezpośrednie w latach 2014-2020 wynosi ok. 265,5 mld euro 
(w cenach stałych z 2011 roku) w tym dla Polski 24,8 mld 
euro.  
�Komisja Europejska dąŜy do tego, aby WPR obejmowała 
�I filar - bardziej ekologiczny i opieraj ący si ę na 
sprawiedliwym podziale środków ,  
�II filar - powinien koncentrowa ć się na 
konkurencyjno ści i innowacji, zmianie klimatu oraz 
środowisku naturalnym.  
 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

� Propozycje na lata 2014-2020 nie przewiduj ą 
zwiększenia środków na rzecz polityki rozwoju 
obszarów wiejskich .  

� Na II filar (nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
pozostanie około 7,8-8,3 mld euro.  

� PROW 2007-2013 - 13,5 mld euro, 
� PROW 2014-2020  ok. 7,8-8,3 mld euro (mniej o 40%).   
� Uwzględniając dodatkowo zobowiązania PROW z tego 

okresu (np. na renty strukturalne i zalesienia) i inne 
wydatki, na wsparcie rozwoju wsi, w tym modernizację i 
restrukturyzację gospodarstw rolnych, będzie z UE 
znacząco mniej pieniędzy.  

 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

Proponowane są działania, które mają podnosić wartość 
dodaną realizowanych programów wsparcia oraz zapewnia ć 
większą komplementarno ść II filaru z innymi politykami 
UE.  
We wniosku legislacyjnym KE wymienia trzy podstawowe 
cele wsparcia w ramach II filaru (PROW):  
�konkurencyjność rolnictwa,  
�zrównowaŜone zarządzanie zasobami naturalnymi,  
�zrównowaŜony terytorialnie rozwój obszarów wiejskich.  
 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

 

Priorytety rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r .  
�Transfer wiedzy i innowacje 
�Konkurencyjność rolnictwa i Ŝywotność gospodarstw 
�Łańcuch Ŝywnościowy i zarządzanie ryzykiem 
�Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 
�Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenie na 
gospodarkę niskoemisyjną 
�Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich  
 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

Priorytety rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r .  
�Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie 
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich - obszary 
tematyczne:  

� Ułatwianie róŜnicowania działalno ści, zakładania 
nowych małych przedsi ębiorstw i tworzenia miejsc 
pracy  

� Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach 
wiejskich  

� Zwiększanie dost ępności technologii informacyjno-
komunikacyjnych  na obszarach wiejskich oraz 
podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie 
ich jakości 

 
 



 

 

OTOCZENIE GMINY- UE  

 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejsk ich”  
�Sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin i ich 
podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i 
innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania 
nimi 
�Inwestycje zwi ązane z mała infrastruktur ą, w tym inwestycje w 
energi ę odnawialn ą 
�Infrastruktur ę szerokopasmow ą 
�Inwestycje w tworzenie i ulepszanie podstawowych usług dla 
ludno ści wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powi ązanej 
infrastruktury  
�Inwestycje w infrastruktur ę rekreacyjn ą, informacj ę turystyczn ą i 
oznaczanie miejsc turystycznych  
�Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą 
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazu 
wiejskiego 



 

 

OTOCZENIE GMINY - 
POLSKA  

  

Przyjęty w Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020 
tzw. „model polaryzacyjno – dyfuzyjny rozwoju 
Polski” zakłada skupienie się głównie na rozwoju 
16 ośrodków wojewódzkich czyli tzw. metropolii, 

jako centrach rozwoju społeczno – 
gospodarczego. 

 
Wg zało Ŝeń metropolie po osi ągnięciu pewnego poziomu 

zaczną oddziaływa ć na ośrodki subregionalne i 
obszary oddalone .  



 

 

OTOCZENIE GMINY  
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OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

OTOCZENIE GMINY  
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OTOCZENIE GMINY  

 

 
 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Społeczeństwo 
� mobilizacja do działań w swoim środowisku, 
� kursy na temat nowości gospodarstw, kursy 
� integracja - zainteresować społeczność problemami 

sołectwa 
� praca, kursy w zmianie zawodów 
� zintegrować społeczność 
� problem zanieczyszczeń  - odpady, 
� większa integracja społeczeństwa przez wspólne 

działanie, 
� integracja społeczeństwa. 

 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Infrastruktura cz.I 
� naprawa dróg, 
� remont dróg, oświetlenie, 
� świetlice, boiska, place zabaw, 
� odnowa i utrzymanie, odnowienie świetlicy, 

dróg i placów, 
� skate park, drogi wiejskie, chodnik, drzewa przy 

drogach sadzić, 
� poprawa nawierzchni dróg gminnych, 
� drogi i oświetlenie, 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Infrastruktura cz.II 
� integracja, wiejskie spotkania, uroczystości, 

zabawa, 
� drogi i oświetlenie, 
� naprawa dróg gminnych i modernizacja 

oświetlenia wiejskiego, 
� drogi i oświetlenie  dróg gminnych, 
� naprawa dróg, porządkowanie poboczy, 

numeracja posesji. 
 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Edukacja 
� dokształcić bezrobotnych, 
� brak szczerych rozmów  nauczyciel – rodzic, 
� szkolenia, 
� utrzymanie istniejących szkół i dojazdy, 
� kółka zainteresowań, 
� więcej szkoleń na tematy bieŜące, 
� rozszerzenie zajęć ponadprogramowych dla 

dzieci i młodzieŜy. 
 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Kultura 
� na wioskach więcej imprez kulturalnych  (kino, teatr, 

wyjazd  opera) 
� wyjazdy kulturalno- edukacyjne, 
� promowanie i przekazywanie wpływu kultury -  koła 

zainteresowań, 
� koncerty tematyczne, 
� rozwój świetlic wiejskich, 
� organizowanie spotkań w celu utrwalania tradycji 

wiejskich, 
� rozszerzenie działalności domu kultury. 

 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Zdrowie 
� profilaktyka, 
� długie kolejki do specjalistów, 
� łatwiejsze dostanie się do lekarza, 
� lepszy dostęp do lekarzy, opieka nad starszymi, 
� lekarz na cały etat w Kołodziejewie,  specjalista w Janikowie 

np. kardiolog 
� wydłuŜyć godziny przyjmowania pacjentów w ośrodkach 

zdrowia, 
� kolejki do ośrodka zdrowia, 
� poprawa zdrowia, 
� większy dostęp w ośrodkach wiejskich, 
� zwiększenie ilości lekarzy. 

 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Dzieci i młodzieŜ 
� zajęcia popołudniowe, 
� brak tolerancji do innych osób  (potrzebne są na 

pogadanki ten temat), 
� zaangaŜowanie młodzieŜy w pomoc w danych 

sytuacjach, 
� zajęcia na świetlicy i zawody, 
� czas wolny – organizowanie  grupowe – sport, 
� boiska wielofunkcyjne – zajęcia edukacyjne dla dzieci, 
� popołudnie bez nudy, 
� działalność świetlic wiejskich, 

� zwiększyć ilość przedszkoli. 
 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Osoby starsze 
� spotkania z róŜnymi ciekawymi osobami, 
� rozrywki w postaci wyjazdu  np. opera, 
� organizowanie wolnego czasu – opieka, 
� dojazd do miasta, opieka, 
� problemy z dojazdami do  Janikowa, 
� dojazd do miasta, 
� zajęcia sportowe dla osób starszych. 

 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
Jakie najpilniejsze problemy na wsi/w mieście wymagają rozwiązania ? 

 

� Inne problemy – wpisz jakie: 
� lepsza współpraca z władzami gminy, 
� ścieŜka rowerowa. 

 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
 
 

�   
Jak nale Ŝy włączać mieszka ńców w zarz ądzanie gmin ą?  
  
� Fundusz sołecki lub małe dotacje na zadania sołecki e   - 12 

zaznaczeń 
� Szkolenia liderów i ich wsparcie organizacyjne - 0 

� Powiększenie zakresu  decyzji  zebrania wiejskiego - 0 
� Inne działania – wpisz poniŜej jakie: - 0  
 



 

 

ANKIETA –SOŁTYSI 
 
 

Jak organizowa ć działalno ść obiektów/ instytucji wiejskich takich 
jak świetlice, boiska, sale sportowe?  
 
�Oddać w całkowite zarz ądzanie urz ędowi  miasta/gminy lub 
Miejsko Gminnemu O środkowi Kultury   -  10 zaznacze ń 
�Oddać bieŜące  zarządzanie Sołtysom/Radom Sołeckim  bez 
samodzielno ści finansowej - 2 zaznaczenia 
�Wydzielić i przekazać majątek,  środki finansowe oraz zarządzanie 
Sołtysom/Radom Sołeckim     - 0 
�Oddać w zarządzanie osobom prywatnym i zobowiązać je do 
udostępniania na Ŝyczenie mieszkańców -0   
�Inne- wpisz swoje propozycje:    - 0 
 



 

 

PYTANIA DIAGNOSTYCZNE  

 

Czy gmina Janikowo jest dobrym miejscem do  
zamieszkiwania?  
�Infrastruktura techniczna – jakość Ŝycia 
�Wychowywania dzieci – edukacja przedszkola i szkoły 
�Bycie seniorem – opieka społeczna, pomoc sąsiedzka 
�Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo socjalne 
�Zasoby mieszkaniowe gminne 
�Instytucje publiczne – urząd gminy, inne instytucje, 
frekwencja w wyborach, na zebraniach 



 

 

PYTANIA DIAGNOSTYCZNE  

 

Czy gmina Janikowo jest dobrym miejscem do pracy i 
rozwijania działalno ści gospodarczej?  
�Infrastruktura techniczna dla gospodarki 
�Firmy – rynek pracy lokalny, powiatu i regionu 
�Bezrobocie  
�Rolnictwo - przetwórstwo 
�PołoŜenie w skali kraju i Europy i dostępność komunikacyjna 
�Zasoby lokalne dla rozwoju gospodarki 
�Usługi dla przedsiębiorczości 
�Inwestycje publiczne – stan finansów gminy 
�Zagospodarowanie przestrzenne – strefy gospodarcze 
�Promocja gminy  
 



 

 

Mapa problemów 

 

 

Jakie problemy  
są najwa Ŝniejsze 
�dla rozwoju gminy Janikowo, 

�dla poprawy jakości Ŝycia 

mieszkańców? 



 

 

ANALIZA SWOT   
- ROZWÓJ MIASTA I GMINY JANIKOWO 

 
�   �   Mocne strony Janikowa  Słabe strony Janikowa  

1. Silny sektor przemys łowy utrzymuj ący 
stabilne miejsca pracy.  

2. Silna pozycja rolnictwa – markowe 
produkty rolnicze  

3. Walory turystyczne jeziora Pakoskiego  

4. Rozwini ęta infrastruktura spo łeczna – 
kultury, o światy, rekreacji  i sportu  

  
  
   

1. Silne uzale żnienie od koniunktury w 
sektorze chemicznym i meblarskim  

2. Niewystarczaj ąco rozwini ęta 
infrastruktura drogowa  

  

  

  

Szanse w otoczeniu  Zagro żenia w otoczeniu  

1. Fundusze europejskie w nowej 
perspektywie programowej 2014-2020  

2. Rosn ący sektor turystyczny w globalnej 
gospodarce  

  

  

  

  

  

  

  

1. Uzależnienie rozwoju du żych firm od 
decydentów spoza Janikowa  

2. Wysokie koszty pracy ograniczaj ące 
zatrudnienie  

3. Spowolnienie gospodarcze w Polsce 
i UE 

  


