
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

1 
 

 
Załącznik 

do uchwały Nr ............... 

Rady Powiatu Gostyńskiego. 

z dnia ................2015 r. 

 

 

 

 

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

POWIATU GOSTYŃSKIEGO 

NA LATA 2015 – 2022 
 

 

 

 

 

 Gostyń 2015 

 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

2 
 

Spis treści 

Rozdział I Wstęp          3 

1. Uzasadnienie powstania nowego Planu Rozwoju Lokalnego   3 

2. Zakres Planu Rozwoju Lokalnego i powiązanie z innymi dokumentami  3 

3. Przyjęty tryb prac nad Planem Rozwoju Lokalnego     4 

Rozdział II Informacja o obowiązujących na szczeblu UE, krajowym   6 

i regionalnym strategiach i programach       6 

1. Strategia Europa 2020        6 

2. Strategia Rozwoju Kraju 2020       6 

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta i obszary miejskie 7 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    7 

5. Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego   

do 2020 roku          8 

6. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020   9 

7. Strategia Sektorowa. Projekt „Partnerstwo samorządów płd. Wielkopolski  

na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”   9 

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego            10 

Rozdział III Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej            11 

1. Położenie i zasoby przyrodnicze                11 

2. Uwarunkowania demograficzne                15 

3. Sytuacja na rynku pracy                 18 

4. Gospodarka i przedsiębiorczość                24 

4.1 Analiza sytuacji gospodarczej                24 

4.2 Instytucje otoczenia biznesu działające na terenie powiatu gostyńskiego     32 

4.3 Przedsiębiorczość społeczna w powiecie              37 

5. Edukacja                   39 

6. Komunikacja                   49 

7. Zdrowie i polityka społeczna                 55 

8. Kondycja III sektora w powiecie gostyńskim               62 

9. Turystyka                    64 

10. Sytuacja finansowa powiatu                 68 

Rozdział IV Analiza SWOT                  70 

Rozdział V Cel główny, osie, cele szczegółowe i działania             78 

1. Cel główny                   78 

2. Osie i cele szczegółowe                 78 

3. Działania szczegółowe                 92 

Rozdział VI Wdrożenie i monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego            97 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

3 
 

Rozdział I Wstęp 

 

1. Uzasadnienie powstania nowego Planu Rozwoju Lokalnego  

 Dynamika zmian społeczno-gospodarczych, których areną jest – podobnie jak cały kraj – 

powiat gostyński, oraz wyzwania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym 

możliwości wykorzystania środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej na lata 

2014-2020, wymagają usystematyzowanych działań podpartych planem określającym: 

dokąd zmierzamy? co chcemy osiągnąć? jakie są obszary wymagające interwencji ze strony 

uczestników życia publicznego? 

 Zamierzeniem naszym jest, aby niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego przybliżał do 

odpowiedzi na tak postawione pytania, co więcej powinien on stać się dogodnym 

instrumentem realizacji polityki rozwojowej, która w konsekwencji doprowadzi do 

podniesienia standardów i jakości życia mieszkańców. Weryfikuje zatem niektóre zadania, 

ujęte w poprzednim Planie z 2008 roku, dostosowując je do nowych warunków i wyzwań. 

Wpisuje się w założenia określone na poziomie Unii Europejskiej, jak również strategie 

i programy służące realizacji nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.  

2. Zakres Planu Rozwoju Lokalnego i powiązanie z innymi dokumentami  

 Plan Rozwoju Lokalnego odnosi się do obszaru powiatu gostyńskiego. Krąg podmiotów 

zaangażowanych w politykę rozwojową jest szeroki. Nie jest nim wyłącznie Starostwo 

Powiatowe w Gostyniu wraz z jednostkami organizacyjnymi powiatu, są nimi także inni 

uczestnicy życia publicznego, a więc gminy i ich jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, a nawet przedsiębiorcy. Celem poszerzenia listy podmiotów odpowiedzialnych 

jest nie tylko zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań – nie zawsze 

gwarantują to jednostki publiczne, ale rozszerzenie oraz pogłębienie partycypacji różnych 

podmiotów w kreowaniu i realizacji polityki rozwojowej, nakreślonej głównie przez 

przedstawicieli administracji powiatowej.  

 Zwraca także uwagę, że działania zostały określone zarówno z pewną dozą ogólności, jak 

i bardziej szczegółowo – w odniesieniu do aktywności samorządu powiatowego. Za ogólnym 

podejściem przemawiały przede wszystkim trzy argumenty. Po pierwsze, jest to 

konsekwencja przyjętego podejścia, zakładającego rozszerzenie listy uczestników 

i beneficjentów. Po drugie, dla władz powiatowych uszczegółowieniem Planu Rozwoju 

Lokalnego jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, gminy posiadają własne plany 

inwestycyjne. Dokument poniższy ma zatem wytyczać możliwie uszczegółowione kierunki 

działań. W końcu po trzecie, powiat przyjmując ten dokument rości sobie prawo do 

stymulowania polityki rozwojowej z szerszej perspektywy niż gmina, definiuje zatem zadania, 
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które mogą objąć różnych uczestników i zaktywizować ich wokół celów, które łączą 

i pozwalają się identyfikować z przyjętą polityką rozwojową. Budowanie partnerstwa 

samorządów oraz partnerstwa międzysektorowego stanowi ważny paradygmat działania 

w nadchodzących latach.  

 Szczegółowiej ujęte działania wytyczają natomiast główne obszary interwencji w obecnej 

perspektywie finansowej w wykonaniu władz publicznych powiatu gostyńskiego.   

Podstawowe cele i zadania są spójne z dokumentami krajowymi, Strategią Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym oraz 

Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.  

Realizacja zadań odbywać się będzie w ramach 5 osi: 

 Gospodarka i środowisko 

 Zdrowie i spójność społeczna 

 Edukacja 

 Komunikacja 

 Społeczeństwo 

 Dokument obejmuje aktualną perspektywą finansową Unii Europejskiej, z uwzględnieniem 

dodatkowych dwóch lat jej realizacji, czyli 2015-2022. Dokument przyjęto w 2015 roku, 

zatem na ten rok datuje się perspektywę czasową PRL. 

3. Przyjęty tryb prac nad Planem Rozwoju Lokalnego 

 Dokument został przygotowany przez pracowników – przedstawicieli różnych komórek 

i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Uchwałą Nr 4/16/15 

Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. powołano zespół ds. opracowania 

Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022, w składzie: 

 Robert Marcinkowski  - przewodniczący zespołu 

 Michał Listwoń   - wiceprzewodniczący zespołu 

 Czesław Kołak   - członek zespołu 

 Justyna Krzyżostaniak  - członek zespołu 

 Maciej Kaźmierczak   - członek zespołu 

 Krzysztof Marzec   - członek zespołu  

 Andrzej Pospieszyński   - członek zespołu 
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 Jerzy Ptak    - członek zespołu 

 Mirosław Sobkowiak  - członek zespołu 

 Marek Smektała   - członek zespołu 

 Andrzej Szumski   - członek zespołu 

 Damian Walczak   - członek zespołu 

 Osoby te reprezentowały różne dziedziny. Oparcie prac na zasobach własnych dawało 

tę korzyść, że eksperci znali środowisko i uwarunkowania charakterystyczne dla powiatu, 

co było pomocne zwłaszcza w fazie definiowania głównych problemów (analiza SWOT). 

Ponadto, w wyniku prac zespołu, została wygenerowana pewna wiedza i umiejętności, które 

wzmacniają administrację powiatu i po które będzie można sięgnąć w przyszłości. 

To niewątpliwie cenny kapitał. I co najważniejsze, osobiste zaangażowanie przedstawicieli 

powiatu w przygotowanie dokumentu, widoczne w różnych fazach jego powstawania, 

zwiększa zakres identyfikacji z założeniami i zadaniami ujętymi w Planie Rozwoju Lokalnego. 

Niewystarczająca identyfikacja z dokumentem osób odpowiedzialnych za jego wdrażanie, 

to częsty mankament dokumentów przygotowywanych „na zewnątrz”.  

 Dokument objęto konsultacjami z gminami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorcami. Został także upubliczniony celem uzyskania opinii szerokiego 

społeczeństwa. 
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Rozdział II Informacja o obowiązujących na szczeblu UE, krajowym 

i regionalnym strategiach i programach 

 

1. Strategia Europa 2020 

 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu Europa 2020, przyjęta przez Radę Europejską dnia 17 czerwca 2010 roku, 

to kluczowy dokument dla średniookresowej strategii rozwoju kraju i regionów w kontekście 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jest to dokument o znaczeniu fundamentalnym dla 

rozwoju UE w ciągu najbliższej dekady. Określa działania, których podjęcie 

w skoordynowany sposób przez państwa członkowskie przyspieszy wyjście z obecnego 

kryzysu i przygotuje europejską gospodarkę na wyzwania przyszłości. Strategia wyznacza 

trzy priorytety, których realizacja odbywać się będzie na szczeblu unijnym oraz krajowym: 

wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego), 

zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby, przy jednoczesnym 

zwiększeniu konkurencyjności) oraz sprzyjający włączeniu społecznemu (zwiększenie 

aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem).  

 Efektem realizacji priorytetów strategii Europa 2020 będzie osiągnięcie pięciu 

wymiernych, współzależnych celów przedstawionych w strategii i dotyczących: 

 wzrostu wydatków na działalność B+R, 

 wzrostu wskaźnika zatrudnienia, 

 wzrostu udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie oraz 

zmniejszeniu odsetka osób wcześnie kończących naukę, 

 ograniczenia emisji CO₂ i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii, 

 ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie. 

2. Strategia Rozwoju Kraju 2020 

 Ten średniookresowy dokument określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki 

rozwoju kraju w wymiarach społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym 

w okresie do 2020 roku, realizowane przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, 

z uwzględnieniem okresu programowania UE. Wyznacza obszary problemowe o znaczeniu 

krajowym i ponadregionalnym, wymagające interwencji państwa, oraz ustala strategiczne 

zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach. Zgodnie z tym dokumentem 

głównym celem w perspektywie do 2020 roku ma być wzmocnienie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy i zrównoważony 
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rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Cel ten ma być realizowany poprzez 

działania ujęte w trzech obszarach: 

 sprawne i efektywne państwo, 

 konkurencyjna gospodarka, 

 spójność społeczna i przestrzenna. 

3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta i obszary miejskie 

 Jest to najważniejszy dokument z punktu widzenia zgodności strategii rozwoju 

województwa z politykami krajowymi. KSRR dokonuje zasadniczej modyfikacji dotychczas 

prowadzonej polityki regionalnej i opiera ją na nowym paradygmacie polityki regionalnej. 

Oznacza to przede wszystkim: 

 przejście od polityki regionalnej stanowiącej przede wszystkim kanał redystrybucji 

środków do polityki ukierunkowanej na wykorzystanie potencjałów wewnętrznych 

terytoriów dla osiągania celów rozwoju kraju – kierowania wzrostu, zatrudnienia 

i spójności, 

 odejście od podziału na polityki: inter – i intraregionalną, na rzecz jednej, wspólnej 

polityki określającej w odniesieniu do terytorium cele dla wszystkich podmiotów 

publicznych, 

 wielosektorowe podejście do działań rozwojowych ukierunkowane terytorialnie, czyli 

wprowadzenie kompleksowego systemu integracji i koordynacji polityk publicznych, 

mających istotny wpływ terytorialny, z celami polityki regionalnej okresowymi dla 

poszczególnych terytoriów, 

 odejście od rozproszonych interwencji do bardziej selektywnych (skoncentrowanych) 

inwestycji m.in. dzięki zintegrowanym programom dedykowanym obszarom 

strategicznej interwencji przy zachowaniu integracji przestrzennej prowadzonej 

w ramach polityki regionalnej, 

 zróżnicowane podejście do różnych typów terytoriów (rozumianych funkcjonalnie). 

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 Program przewiduje wsparcie finansowe m.in. następujących działań w nowym okresie 

programowania: 

 transfer wiedzy i działalność informacyjna, 

 usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu 

zastępstw, 
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 systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, 

 inwestycje w  środki trwałe, 

 przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych, 

 rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, 

 podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, 

 tworzenie grup i organizacji producentów, 

 rolnictwo ekologiczne, 

 współpraca, 

 wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność), 

 wcześniejsza emerytura. 

5. Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku  

 W dokumencie stwierdza się, że rozwój Wielkopolski do 2020 roku powinien być 

zrównoważony, a jego filarami będą następujące zasady: 

 efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości uwzględniający koszty społeczne 

i środowiskowe, 

 troska o środowisko – ochrona naturalnych zasobów, racjonalna gospodarka oraz 

zminimalizowanie negatywnego oddziaływania jego otoczenia, 

 równowaga społeczna – tworzenie warunków do rozwoju demograficznego, 

prowadzącego przynajmniej do zastępowalności pokoleń oraz tworzenie miejsc pracy 

i aktywne działania w celu podnoszenia jakości życia, 

 równowaga funkcjonalna – polegająca na wzajemnie korzystnych relacjach biegunów 

wzrostu i obszarów je otaczających. 

 Wielkopolska 2020 roku – w wyniku stopniowego osiągania celów strategii ma być 

regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym, w którym: 

 efektywnie wykorzystany jest potencjał wewnętrzny, 

 priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja, 

 mieszkańcy wykazują wysoką aktywność zawodową, gospodarczą i społeczną, 

 wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego, 
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 każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług publicznych. 

6. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

 Jest to zasadniczy dokument, który już bezpośrednio określa środki finansowe 

przeznaczone dla beneficjentów z Wielkopolski - jednostek samorządu terytorialnego 

i innych podmiotów. Precyzuje to dokument zawierający szczegółowy opis priorytetów 

programu operacyjnego (beneficjenci, wysokość wsparcia, rodzaj realizowanych projektów, 

zasady podziału środków, forma wyboru dotacjobiorcy itd.). WRPO obejmuje środki zarówno 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 Przedmiotem wsparcia finansowego w tych latach ze środków UE, zarządzanych przez 

województwo, są działania realizujące następujące obszary priorytetowe:  

 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

 Społeczeństwo informacyjne 

 Środowisko 

 Transport 

 Rynek pracy 

 Włączenie społeczne 

 Edukacja 

 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  

 Pomoc techniczna 

 Program zawiera indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety.  

7. Strategia Sektorowa. Projekt „Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski 

na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych” 

 Strategia powstała jako wynik realizacji projektu przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 

Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie pn. „Partnerstwo samorządów Południowej 

Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”, 

dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Strategię parasolową 

poprzedziły prace nad strategiami sektorowymi, które dotyczą następujących obszarów: 

 Edukacja 

 Pomoc społeczna 

 Kultura 
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 Usługi komunalne  

 Komunikacja 

 Obszarem, do którego odnosi się projekt i poszczególne strategie jest obszar 11 gmin 

członkowskich Stowarzyszenia LGD plus – w charakterze partnerów projektu – powiat 

gostyński oraz miasto Kościan.  

 W projekt – na różnych jego etapach – zaangażowane było liczne środowisko ekspertów, 

reprezentujących także czołowe uczelnie akademickie. Powstało szereg opracowań 

poprzedzających powstanie strategii. Strategie wnoszą niepowtarzalny zasób wiedzy 

i propozycji działań dotyczących poprawy świadczenia usług publicznych przez samorządy.  

8. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego 

 Dokument został przyjęty w 2001 r. Choć minęło kilkanaście lat, większość celów, które 

zostały tam ujęte, pozostają aktualne. Określono 17 celów: 

 środowisko przyrodnicze jest odpowiednio chronione, 

 gospodarka odpadami ma charakter racjonalny i kompleksowy, 

 mieszkańcy powiatu mają wysoką świadomość ekologiczną, 

 zasoby wodne są odpowiedniej jakości, 

 mieszkańcy powiatu mają szerokie możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, 

 powiat zapewnia odpowiednią ofertę kulturalno-rekreacyjną, 

 istnieje zróżnicowana i atrakcyjna oferta na rynku pracy, 

 powiat charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców, 

 powiat jest profesjonalnie promowany, 

 występują atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje gospodarcze, 

 mieszkańcy powiatu charakteryzują się wysokim poziomem przedsiębiorczości, 

 istnieje wystarczająca liczba i optymalna struktura podmiotów gospodarczych, 

 system komunikacyjny na terenie powiatu jest rozbudowany i drożny, 

 występują atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje, 

 w powiecie zapewniony jest ład urbanistyczno-architektoniczny, 

 powiat jest profesjonalnie zarządzany, 

 działania na rzecz rozwoju powiatu są w pełni skoordynowane. 
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Rozdział III Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej 

 

1. Położenie i zasoby przyrodnicze  

 Powiat gostyński usytuowany jest w południowej części województwa wielkopolskiego. 

Sąsiaduje z sześcioma powiatami:  

 kościańskim, jarocińskim, rawickim, śremskim, leszczyńskim, krotoszyńskim. 

Lp. Powiaty Powierzchnia, km² Ludność 

1 gostyński 810  76239 

2 kościański 722 78981 

3 jarociński 587 71632 

4 rawicki 554 60393 

5 śremski 574 60725 

6 leszczyński 806 54039 

7 krotoszyński 714 77958 

GUS, stan na 31.12.2013 r.  
 

 Powiat gostyński administracyjnie podzielony jest na 7 gmin: 5 miejsko-wiejskich (Gostyń, 

Krobia, Borek Wlkp., Poniec, Pogorzela) i 2 wiejskie (Pępowo, Piaski); obejmuje 187 

miejscowości. 

Ludność – według faktycznego miejsca zamieszkania 

Gmina Ludność  

Gostyń 27884 

Krobia 13003 

Borek 7675 

Poniec 7937 

Pogorzela 5117 

Pępowo 6012 

Piaski 8611 

GUS, stan na 31.12.2013 r. 
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 Mapka poniżej przedstawia lesistość w skali całego województwa (intensywność koloru 

w diagramie oznacza proporcjonalnie większą powierzchnię lasów). Powiat gostyński 

charakteryzuje relatywnie niski stopień zalesienia, natomiast spośród gmin powiatu, 

najniższy wskaźnik dotyczy gminy Krobia.  

 

Mapa. Wskaźnik lesistości w odniesieniu do powiatów województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2010 
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 Powiat charakteryzuje bardzo wysoka produkcja rolna. W skali całego województwa 

potencjał rolniczy powiatu gostyńskiego należy do najwyższych. Dobre tradycje 

gospodarowania, wysoka kultura rolna i stopień zmechanizowania, a także intensywne 

stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów przyczyniają się do osiągania bardzo 

dobrych wyników produkcyjnych. Sprzyjają temu także dobre gleby.  

Mapa. Wizualizacja wskaźnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2010 
 

 Intensywna produkcja rolna skutkuje wysokimi zanieczyszczeniami wód gruntowych, 

głównie azotanami. Zanieczyszczenia te negatywnie oddziałują także na stan wód 

podziemnych, zagrażając niektórym ujęciom wody (zlewnia Rowu Polskiego). Z tego powodu 

w dokumencie: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Województwa 

Wielkopolskiego obszar powiatu gostyńskiego został włączony do tzw. Południowego 

Obszaru Problemowego, który wymaga w kwestii przeciwdziałania zanieczyszczeniom 

pochodzenia rolniczego specjalnego działania.   
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Mapa. Wskaźnik nasycenia wód azotanami 

 
 

 Mapa poniżej przedstawia obszar zagrożenia dla wód podziemnych. Całkowicie obejmuje 

on powiat gostyński.  

 

Mapa. Obszar zagrożenia dla wód podziemnych 
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 Zasobom przyrodniczym, a także potencjałowi rolniczemu i rolno-przetwórczemu powiatu 

gostyńskiego zagrażałaby perspektywa eksploatacji węgla brunatnego. Poglądowe 

występowanie złoża przedstawia poniższy schemat.  

 

Mapa. Schemat występowania złoża „Oczkowice” 

 
 

2. Uwarunkowania demograficzne 

 W powiecie gostyńskim widoczne są negatywne procesy demograficzne. W ostatnich 

latach wynikają one głównie z dużej migracji. Nakładają się na nie także tendencje związane 

ze starzeniem się społeczeństwa, które – jak wskazują prognozy – przybiorą na sile 

w nadchodzących dwóch, trzech dekadach.  

 Wykres poniżej przedstawia rozkład grup wiekowych ludności powiatu gostyńskiego – po 

lewej stronie dla roku 2013, natomiast po prawej obejmuje prognozę dla roku 2050. Kolor 

niebieski przedstawia wiek i liczbę ludności w odniesieniu do mężczyzn, kolor czerwony 

w odniesieniu do kobiet. Kształt wykresów pokazuje, że w nadchodzących dziesięcioleciach 

nastąpi zasadnicza zmiana struktury demograficznej społeczeństwa powiatu. Radykalnie 

wzrośnie liczba osób powyżej 60. roku życia, przy jednoczesnym obniżeniu ludności w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym.   
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Wykres. Kształtowanie się struktury wiekowej ludności powiatu gostyńskiego w 2013 roku 

(wykres po lewej) oraz w 2050 roku (wykres po prawej) [ wg prognozy GUS] 

 
 

 Jak wskazują prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego, ludność 

powiatu gostyńskiego w wieku powyżej 75 lat w nadchodzących 20 latach podwoi się 

i osiągnie poziom blisko 9 tys.  

 

Wykres. Liczba ludności powiatu dla grup wiekowych pow. 75 i 80 rok życia 

 

 Bez wątpienia na obecną sytuację demograficzną oraz prognozy w tym względzie, 

wpływa relatywnie niski wskaźnik urodzeń. Spośród powiatów ościennych powiat gostyński 

ma na przykład najniższy wskaźnik urodzeń na terenach wiejskich. Innym czynnikiem, który 

wpływa na demografię powiatu, jest bardzo wysokie ujemne saldo migracji. Co dodatkowo 
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niepokoi, migracje dotyczą głównie ludzi młodych, którzy szans na realizację swoich aspiracji 

zawodowych i życiowych upatrują w zmianie miejsca zamieszkania.   

 W porównaniu do sąsiednich powiatów, powiat gostyński odnotował w ostatnich latach 

najwyższy ubytek ludności na skutek migracji.  

 

Tabela. Migracje w powiatach 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 suma 

Powiat 

jarociński 
-78 -148 -130 -73 -87 -64 -47 -100 -727 

Powiat 
krotoszyński 

-46 -73 -46 -138 -189 -198 -121 -194 -1005 

Powiat 
gostyński 

-142 -151 -225 -135 -175 -219 -186 -176 -1409 

Powiat 
kościański 

32 34 -118 -58 12 -99 -122 -69 -388 

Powiat 
leszczyński 

88 257 242 305 199 323 227 330 1971 

Powiat 
rawicki 

-92 -45 -35 35 -19 -114 -157 -106 -533 

Powiat 
śremski 

-141 -65 -24 -3 -42 -51 13 -58 -371 

 

 Dane zaprezentowane powyżej potwierdzają tezę o „tykającej bombie demograficznej” – 

sukcesywnie starzejące się społeczeństwo wymagać będzie dynamicznego wzrostu podaży 

usług opiekuńczych i integracyjnych dla osób starszych, co spadnie przede wszystkim na 

barki samorządów lokalnych. Co równie istotne, zarysowany problem może się nasilać także 

z uwagi na migracje zagraniczne (oraz migracje wewnętrzne – do dużych miast) osób 

młodych.  

Wykres. Kształtowanie się liczby mieszkańców powiatu gostyńskiego 
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 Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba niesamodzielnych 

osób starszych to uniwersalny problem społeczny, występujący w całej Polsce. Wzrost liczby 

osób starszych wymagających opieki – oprócz spadku jakości życia samych osób starszych 

– generuje także dodatkowe problemy, w tym m.in. wycofywanie się z rynku pracy członków 

rodzin tych osób (przede wszystkim kobiet), związane z podejmowaniem funkcji 

opiekuńczych wobec osób starszych. Konieczność zapewnienia instytucjonalnej opieki nad 

osobami w podeszłym wieku (w szczególności opłacenie pobytu w Domu Pomocy 

Społecznej) generuje także znaczące nakłady publiczne na pomoc społeczną. 

3. Sytuacja na rynku pracy 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 roku wynosiła w powiecie gostyńskim 

10,2%. Spośród powiatów ościennych, najmniejsza stopa bezrobocia występuje w powiecie 

leszczyńskim, mieście Leszno i powiecie kościańskim (ok. 7%).  

We wszystkich powiatach zauważalny jest spadek stopy bezrobocia. Największy 

w powiatach: śremskim, jarocińskim oraz kościańskim. 

Wykres i tabela. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lata 2009-2014 (dane GUS) 
 

 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat jarociński 14,2 15,2 12,8 14,0 13,4 10,9 

Powiat krotoszyński 11,7 10,5 10,5 10,1 9,6 8,6 

Powiat gostyński 12,6 12,5 12,3 12,3 12,0 10,7 

Powiat kościański 9,5 9,0 8,7 9,7 9,0 6,8 

Powiat leszczyński 8,9 9,4 8,8 9,0 8,3 6,4 

Powiat rawicki 12,1 11,7 10,9 10,9 11,0 9,3 

Powiat śremski 9,4 8,5 8,5 10,2 10,1 7,1 
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Wykres. Dynamika stopy bezrobocia w latach 2009-2013 w powiecie gostyńskim, Wielkopolsce 

i Polsce (dane GUS) 

 
  

 Największy udział procentowy bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym 

występuje w powiecie jarocińskim i gostyńskim oraz rawickim. Najmniejszy odsetek osób 

bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym odnotowany został w powiecie 

kościańskim i leszczyńskim. 

 

Wykres. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (GUS 

dane z 2013 r.) 

 

 
 

Opracowanie SWPPG 
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 Rynek pracy powiatu gostyńskiego charakteryzowały następujące cechy: 

 spadek poziomu bezrobocia utrzymującego się od roku 2009 na podobnym poziomie 

(stopa bezrobocia na koniec 2009 wyniosła 12,4%, 2010 – 12,5%, 2011 - 12,4%, 

2012 – 12,3%, 2013 – 11,9%,  zaś na koniec 2014 – 10,7%),  

 przewaga kobiet w strukturze bezrobotnych, które stanowiły 55% zarejestrowanych 

(wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2013, w ciągu kilku poprzednich lat 

utrzymywała się niewielka tendencja spadkowa),  

 dominacja wśród bezrobotnych osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(36%) oraz gimnazjalnym i niższym (25%), 

 odsetek  bezrobotnych  z  wyższym  wykształceniem  wynosił  8% (jak w 2013 roku), 

 przewaga osób młodych w wieku 18 – 34 lat (54%), 

 dość duża grupa osób, które ukończyły 50 lat – 22%, 

 wzrastający odsetek osób długotrwale bezrobotnych – 51% (od roku 2007 

odnotowywano gwałtowny spadek liczby bezrobotnych w tej grupie, jednak od roku 

2010 (39%) wskaźnik ten ponownie rośnie),  

 bez kwalifikacji zawodowych było 22% osób, 

 orzeczenie o stopniu niepełnoprawności posiadało 4% populacji bezrobotnych, 

 prawo do zasiłku w 2013 roku posiadało średnio 15% bezrobotnych. 

 W skali 2014 roku stopa bezrobocia kształtowała się następująco: 

 styczeń    - 12,7%, 

 luty     - 12,8% (najwyższy poziom), 

 czerwiec    - 10,7%, 

 październik    - 10% (najniższy poziom), 

 grudzień    - 10,7%. 

 Bezrobotni powiatu gostyńskiego najczęściej są mieszkańcami wsi o wykształceniu 

zawodowym. Jeśli brać pod uwagę mobilność, to wg opracowania Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Poznaniu saldo migracji wewnętrznych wynosiło w 2013 roku: – 163, zaś 

zagranicznych: – 13. Jak wynika z danych dotyczących struktury bezrobocia, obecnie 

trudniej jest podjąć pracę osobie młodej, kończącej naukę niż starszej z większym 

doświadczeniem. Gorszą sytuację mają też kobiety, dla których przeznaczonych jest 

znacznie mniej ofert pracy.  
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 Coraz więcej pracodawców korzysta z pomocy PUP w Gostyniu przy rekrutacji 

pracowników.  W roku 2014 do Urzędu wpłynęło rekordowo dużo ofert pracy - 2376 

(poprzednio liczbę 2000 ofert przekroczono w 2006 roku). Jednak przeliczając liczbę 

bezrobotnych na 1 ofertę pracy powiat gostyński ponownie wypada najgorzej w subregionie 

leszczyńskim – np. w grudniu 2014 roku przelicznik ten wynosił 17, zaś w Kościanie 

i Wolsztynie po 11. W 2014 roku 3583 bezrobotnych z powiatu gostyńskiego zgłosiło 

podjęcie pracy. Ze wszystkich powiatów subregionu leszczyńskiego liczba ta była większa 

tylko w Lesznie – 3905. Jak przedstawiały się dane dotyczące napływu bezrobotnych, ofert 

pracy oraz zgłoszeń podjęć pracy na przełomie 2013 i  2014 roku ukazuje poniższy wykres. 

 

Wykres. Napływ bezrobotnych, oferty pracy, podjęcia pracy 

 

 Oferty pracy w ostatnich latach najczęściej przeznaczone były dla robotników 

budowlanych, pracowników fizycznych, sprzedawców, szwaczek, opiekunek osób zależnych, 

spawaczy, kierowców. W ramach sieci EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) zgłoszone 

oferty pochodziły głównie z następujących krajów: Holandia, Belgia, Niemcy, Wielka 

Brytania. Niektórzy pracodawcy zapewniali pracownikom nieodpłatny posiłek w czasie pracy 

oraz oferowali mieszkanie lub pomoc w jego znalezieniu na koszt pracownika. Najczęściej 

praca oferowana była w zawodach: pracownik sezonowy w ogrodnictwie, rzeźnik - 

wykrawacz, opiekun osób starszych, pielęgniarka, ślusarz – spawacz, mechanik maszyn 

rolniczych, mechanik samochodowy, kierowca autobusów. Z kolei zawody najliczniej 

reprezentowane przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne to: sprzedawca, technik 

ekonomista, technik rolnik, technik żywienia,  technik mechanik, ślusarz, malarz – tapeciarz.  

 Wg opracowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu „zawodami przyszłości” będą 

m.in.: webmaster, analityk systemów komputerowych, broker informacji, mechatronik, 
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administrator sieci komputerowych, specjalista ds. gier komputerowych, rezydent, animator 

czasu wolnego, konsultant ds. ślubów, barista, taksator, specjalista ds. marketingu 

internetowego, doradca żywieniowy. Osoby pragnące podjąć dobrze płatną i rozwojową 

pracę muszą też zwrócić uwagę na umiejętności językowe. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu przygotowuje bezrobotnych do podjęcia pracy 

w dwojaki sposób. Po pierwsze poprzez naukę poruszania się po rynku pracy, poznania 

swoich mocnych i słabych stron, wytyczenie ścieżki kariery zawodowej. W 2014 roku 

z różnorodnych zajęć Klubu Pracy oraz usług doradców zawodowych skorzystało ponad 

2,5 tys. osób. Drugim sposobem są szkolenia, które pomagają nabyć kwalifikacje, na które 

jest popyt na rynku pracy. Najczęściej są to szkolenia uprawniające do pracy w charakterze 

kierowców różnych kategorii, operatorów sprzętu ciężkiego i wózków jezdniowych, 

spawaczy, opiekunów osób starszych, realizowane są także kursy językowe. Przy wyborze 

kierunków kształcenia należy mieć na uwadze specyfikę lokalnego rynku pracy oraz jego 

najprężniej rozwijające się branże.  

 

Branże o największym znaczeniu dla rynku pracy w powiecie gostyńskim 

 
 

 Wzrastająca liczba ofert pracy, brak w ostatnich latach zwolnień grupowych, zwiększające 

się zapotrzebowanie na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy przez PUP itp., 

mogą świadczyć o polepszającej się koniunkturze gospodarczej. Ciekawym wskaźnikiem 

potwierdzającym tę tezę jest relatywnie wyższa w odniesieniu do powiatów ościennych (za 

wyjątkiem powiatu leszczyńskiego) płaca brutto w powiecie gostyńskim, co obrazuje 

poniższy wykres.  
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Wykres. Średnie wynagrodzenie brutto w 2013 roku w powiatach oraz w Wielkopolsce 
 

 
 

 Niebagatelny wpływ na rynek pracy, poziom przedsiębiorczości oraz bezrobocia mają 

programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu. Urząd dysponuje środkami 

Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PUP w Gostyniu znajduje się od lat w ścisłej 

czołówce, jeśli chodzi o ilość pozyskiwanych środków oraz ich efektywne wydatkowanie. 

Udział osób z powiatu gostyńskiego w stosunku do Wielkopolski, objętych wsparciem 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 wyniósł  3,1%. Dla porównania 

wskaźnik ten w powiecie leszczyńskim wyniósł 2,7%, kościańskim 2,3%, wolsztyńskim 1,8%, 

rawickim 1,4%. 

 

Tabela. Liczba osób zaktywizowanych w ramach poszczególnych usług i instrumentów rynku 

pracy 

Aktywna forma 2010 2011 2012 2013 2014 

Staże 415 95 171 197 211 

Prace interwencyjne 23 10 23 24 15 

Roboty publiczne 88 1 0 0 0 

Prace społecznie użyteczne 18 0 19 23 27 

Szkolenia 299 91 123 117 80 

Dotacje 385 60 152 130 160 
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Refundacje kosztów wyposażenia 

miejsc pracy 
112 25 75 51 84 

Studia podyplomowe 4 3 0 2 1 

Stypendium za naukę 7 2 0 0 0 

Bony szkoleniowe 0 0 0 0 10 

Bony na zasiedlenie 0 0 0 0 3 

Bony zatrudnieniowe 0 0 0 0 9 

Bony stażowe 0 0 0 0 31 

Dofinansowanie do wynagrodzenia 50 + 0 0 0 0 5 

RAZEM OSÓB: 1351 287 563 544 636 

 

 Łącznie w latach 2010-2014 Powiatowy Urząd Pracy zaktywizował 3381 osób za kwotę 

ponad 34 mln zł. Podkreślić tu należy wysoką efektywność zatrudnieniową realizowanych 

form wsparcia. W 2013 roku wyniosła ona 82,5% przy wskaźniku krajowym wynoszącym 

66,2%. 

4. Gospodarka i przedsiębiorczość 

4.1 Analiza sytuacji gospodarczej 

 Pomimo obserwowanego w ostatnich latach boomu budowlanego, widocznego zwłaszcza 

w odniesieniu do Gostynia, w przekroju całego powiatu i w porównaniu do ościennych 

powiatów, rynek budowlany nie był aż tak dynamiczny. Wskazuje na to zarówno liczba 

wydanych pozwoleń na budowę, jak i liczba mieszkań oddanych do użytku. Uwzględniając 

szerszy kontekst procesów społecznych i demograficznych nie należy oczekiwać, aby rynek 

pierwotny budownictwa mieszkaniowego wykazywał tak dynamiczne tendencje rozwojowe.  

Co więcej, może wręcz wykazywać nasycenie, na co wpływać będzie zwiększona podaż 

mieszkań na rynku wtórnym wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa. 

Dla samorządów z kolei w nadchodzących dekadach może pojawić się problem tzw. 

pustostanów.  
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Wykres. Pozwolenia na budowę 2009-2013 

 
 

Wykres. Mieszkania oddane do użytku 2009-2013 

 
 

 W ostatnich latach powiat gostyński charakteryzują dobre wskaźniki przedsiębiorczości. 

Zwiększała się bowiem liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, co wskazuje 

na wzrost zainteresowania prowadzeniem działalności gospodarczej i zakładania firm. 

 

 

 

 

 

 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

26 
 

Wykres. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10000 ludności 
 

 
  

Wysoki wskaźnik produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu do innych powiatów, jest 

dowodem zarówno na to, że przemysł w powiecie gostyńskim odgrywa dużą rolę, jak też, że  

struktura tego przemysłu (efekty skali produkcji) jest korzystna. Relatywnie duży udział 

w rynku mają bowiem większe firmy. 

Wykres. Produkcja sprzedana przemysłu w powiatach na 1 mieszkańca 

 

 Porównywalnie do innych powiatów przedstawiają się dane dotyczące wielkości nakładów 

inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Może to wskazywać, że jakaś część firm z powiatu 

etap rozbudowy zdolności produkcyjnych ma za sobą. Ponadto, dane mogą wskazywać, że 

w innych powiatach firmy w nieco większym stopniu skorzystały ze środków UE.  
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Wykres. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca; średnio w roku, 

w latach 2010-2013 

 
 

 Nasycenie rynku podmiotami gospodarczymi w powiecie gostyńskim jest na wysokim 

poziomie.  

 

Mapa – diagram. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców. 

 
  

 Struktura wielkości firm działających na terenie powiatu wskazuje, że istotny – 

w porównaniu do innych powiatów -  jest udział firm dużych, zatrudniających powyżej 250 
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pracowników. Mają one szczególną zdolność do absorpcji know-how, wdrażania innowacji, 

czy funkcjonowania na rynkach eksportowych.  

Tabela. Podmioty gospodarcze wg zatrudnienia na 10000 mieszkańców 

2013 0-9 10-49 50-249 pow. 250 

Powiat jarociński 1275,2 47,0 13,4 0,4 

Powiat krotoszyński 1230,0 50,6 9,9 1,2 

Powiat gostyński 1360,7 75,0 12,7 1,6 

Powiat kościański 1452,1 65,8 15,2 1,0 

Powiat leszczyński 1500,4 76,1 13,9 0,9 

Powiat rawicki 1250,3 73,2 14,3 1,8 

 

 Kształtowanie się dochodów powiatu z tytułu udziału w podatkach dochodowych 

wskazuje, w odniesieniu do innych powiatów, na dobrą kondycję materialną społeczeństwa, 

jak i duże dochody firm. Dostrzec można wysoki udział powiatu w dochodach firm, na co 

może mieć wpływ także fakt, że w powiecie jest stosunkowo więcej firm dużych, które 

podlegają ścisłej ewidencji podatkowej. 

 

Wykres. Dochody w powiatach z tytułu udziału w PIT na mieszkańca 
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Wykres. Dochody z tytułu udziału w CIT na mieszkańca 

 

 Poniżej zaprezentowano podstawowe informacje wraz z ich ujęciem graficznym 

odnoszące się do miejsca powiatu gostyńskiego w perspektywach rozwojowych 

postrzeganych w kontekście województwa wielkopolskiego.  

 OBSZARY FUNKCJONALNE WYMAGAJĄCE ROZWOJU NOWYCH FUNKCJI PRZY 

UŻYCIU INSTRUMENTÓW WŁAŚCIWYCH POLITYCE REGIONALNEJ (Zasady i kryteria 

wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim (Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego 2013). 

 Na pewnych obszarach występuje koncentracja problemów o charakterze społeczno 

gospodarczym, mogących mieć znaczenie dla rozwoju regionu. Ze względu na ich wpływ na 

procesy zagospodarowania przestrzennego, w tym poprawę spójności wewnętrznej, 

rozwiązywanie tych problemów wymaga specjalnych działań polityki przestrzennego 

zagospodarowania, wspieranej instrumentami polityki regionalnej oraz koordynowanymi 

instrumentami terytorialnymi innych polityk publicznych. Delimitacja tej kategorii obszarów 

funkcjonalnych oparta jest o statystykę publiczną. 

 Wykształcanie się jednostek zyskujących znamiona obszarów o najniższym stopniu 

rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, uwarunkowane jest 

nagromadzeniem na ich terenie specyficznych cech społecznych i gospodarczych. Jako 

charakterystyczne elementy określające ten obszar Koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania kraju podaje „słabą dostępność oraz jakość usług publicznych, a także 

mały potencjał ośrodków miejskich, słabo rozwiniętą sieć osadniczą i zaburzoną strukturę 

demograficzną wywołaną m.in. migracjami ludzi młodych do największych miast w kraju i za 

granicę, pogarszającą się sytuację społeczną, gospodarczą i przestrzenną tych terenów”. 
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 Na poziomie regionalnym zapisy KPZK, dotyczące tego obszaru funkcjonalnego, 

wdrażane są w ramach 5 celu strategicznego Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego – Zwiększenie spójności województwa, poprzez cel operacyjny 5.3. 

Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych. Jako przestrzeń wymagającą wsparcia w pierwszej kolejności, wskazano 

obszary Wielkopolski charakteryzujące się niższym od średniej dla regionu poziomem 

rozwoju. Mogą to być zarówno obszary miejskie, jak i wiejskie. 
  

Mapa. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwoju 

 

 Delimitacja obszarów o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości 

rozwojowe oraz poprawa dostępności do usług, stanowi niezwykle istotny element 

w procesie działań na rzecz spójności regionu. Brak dostępu do usług publicznych warunkuje 

procesy wykluczenia społecznego mieszkańców zamieszkujących te tereny. W celu 

wyznaczenia tej kategorii obszaru funkcjonalnego w dokumencie województwa przyjęto 

następujące kryteria delimitacji: 

 udział ludności korzystającej z kanalizacji w stosunku do ogółu liczby ludności 

w badanej gminie; wskaźnik ten odniesiono do średniej dla województwa, a jego 
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wartość poniżej średniej dla regionu świadczy o obniżonym standardzie życia 

mieszkańców, 

 liczba Zakładów Opieki Zdrowotnej w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców; wskaźnik 

odniesiono do średniej dla województwa, a jego wartość poniżej średniej dla regionu 

świadczy między innymi o utrudnionym dostępie do lekarza pierwszego kontaktu oraz 

obniżonym standardzie życia mieszkańców, 

 liczba miejsc w przedszkolach w przeliczeniu na liczbę dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

wskaźnik odniesiono do średniej dla województwa, a jego wartość poniżej średniej 

dla regionu świadczy o utrudnionym dostępie do usług przedszkolnych, co 

bezpośrednio ma wpływ na rozwój dzieci oraz aktywność zawodową matek, 

 liczba imprez kulturalnych w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, wskaźnik 

odniesiono do średniej dla województwa, a jego wartość poniżej średniej dla regionu 

świadczy o niskim dostępie mieszkańców do imprez kulturalnych, co jest szczególnie 

istotne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa oraz budowy tożsamości 

kulturowej, 

 czas dojazdu do miast subregionalnych, regionalnych oraz miasta wojewódzkiego 

powyżej 40 minut – analiza czasu dojazdu do najważniejszych ośrodków 

gospodarczych regionu pozwoliła na wskazanie wśród gmin charakteryzujących się 

niskimi wskaźnikami dostępności do usług, obszarów bezwzględnie wykluczonych 

pod względem dostępności do podstawowych usług warunkujących możliwości 

rozwojowe. 
 

 

Mapa. Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości 

rozwojowe 
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 4.2 Instytucje otoczenia biznesu działające na terenie powiatu gostyńskiego  
 

 Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego (SWPPG) zostało 

zarejestrowane w marcu 2005 roku, jako podmiot kontynuujący działalność istniejącego od 

roku 2001 Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Gostyńskiego. 

Założycielami SWPPG są samorządy z terenu powiatu gostyńskiego, gminy Borek 

Wielkopolski, Gostyń, Krobia, Pępowo, Piaski, Pogorzela i Poniec oraz Powiat Gostyński. 

Aby trafniej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstw, w projektowaniu zadań dla SWPPG 

brali udział także lokalni przedsiębiorcy i ich organizacje tj. Stowarzyszenie Kupców Ziemi 

Gostyńskiej, Gostyńskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Cech Rzemiosł Różnych 

w Gostyniu.  
 

 Od początku istnienia przedmiotem działalności Stowarzyszenia pozostaje: 

 tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

 rozwój społeczno-gospodarczy, 

 wspieranie zatrudnienia, 

 działalność oświatowa, 

 działalność na rzecz obszarów wiejskich. 
 

 Powyższe cele realizowane są poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą 

biura Stowarzyszenia, skoncentrowaną na lokalnym rynku. 

 Usługi Stowarzyszenia kierowane są przede wszystkim do sektora lokalnych mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających uruchomić działalność 

gospodarczą. 

 Obecnie działalność SWPPG koncentruje się na usługach dla firm i starterów 

rozpoczynających działalność i w związku z tym w ramach struktur Stowarzyszenia 

wyodrębniono trzy wyspecjalizowane podmioty. Są to: 

 Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, 

 usługi dla firm, 

 Centrum Wspierania Biznesu, 

 usługi dla mieszkańców gminy Gostyń, w tym: osób bezrobotnych i starterów, 

absolwentów i studentów, przedsiębiorców, 

 Ośrodek Aktywności Lokalnej, 

 Punkt Obsługi Pożyczkowej - pożyczki dla firm i starterów. 
 

 Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego z roku na rok 

poszerza ofertę swojej działalności. Dzięki temu stale wzrasta liczba Klientów korzystających 
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z jego usług. W roku 2014 biuro SWPPG odwiedziło ok. 1600 osób, a w ciągu 10 lat ponad 

11000 mieszkańców powiatu. 

 Mieszkańcy powiatu gostyńskiego coraz chętniej uczestniczą również w szkoleniach 

i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. Łącznie w roku 2014 skorzystały z nich 

1163 osoby. 
 

 Podsumowując dotychczasowe przedsięwzięcia można stwierdzić, iż na przestrzeni kilku 

lat stowarzyszenie rozwinęło specjalistyczne wsparcie w zakresie usług dla sektora MSP. 

Dzięki stale poszerzającemu się zakresowi działań stowarzyszenie dociera do kolejnych 

środowisk i nawiązuje współpracę z nowymi osobami. Ważniejszymi osiągnięciami 

stowarzyszenia w roku 2014 są m. in.  

 zainicjowanie powstania Rady Gospodarczej Powiatu Gostyńskiego skupiającej 

najważniejszych przedstawicieli lokalnego biznesu, 

 organizacja konkursów związanych z przedsiębiorczością społeczną skierowanych do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 założenie wiosek tematycznych „Łaciata wieś” i „Ziołowieś”, 

 prowadzenie Internetowej Telewizji Obywatelskiej przy wsparciu 20 wolontariuszy, 

 współtworzenie z firmą Fucco Design Mobilnego Asystenta Turystycznego 

(przewodnika turystycznego) w Gminie Poniec, 

 prezentacja idei budowy partnerstw lokalnych w 18 powiatach Wielkopolski, 

 prowadzenie szkoleń z zakresu rękodzielnictwa. 
 

 Usługi świadczone w ramach oferty SWPPG są nieodpłatne. 

 
 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu (SFPK) 

powstał 9 października 2002 roku jako inicjatywa władz samorządowych, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców. Przez okres ponad 12 lat istnienia, 

dynamiczny rozwój SFPK Sp. z o.o. wymagał wielokrotnego podnoszenia kapitału 

zakładowego. Dzięki trwałemu obejmowaniu udziałów przez poszczególne samorządy 

terytorialne, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz organizacje zrzeszające lokalnych 

przedsiębiorców (łącznie 38 udziałowców), SFPK jest jednym z najlepiej rozwijających się 

funduszy poręczeniowych w Polsce. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 14 mln 

zł.  
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 Cele, jakie przyświecają Funduszowi, to: 

 zmniejszenie bezrobocia, poprzez ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim 

przedsiębiorcom do kapitału zewnętrznego, 

 wspieranie rozwoju lokalnego, dzięki działaniom mającym na celu "złamanie" barier 

utrudniających powstawanie nowych firm, 

 wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 
 

 Oferta SFPK Sp. z o.o. skierowana do sektora MSP działających na terenie województwa 

wielkopolskiego obejmuje poręczenia: kredytów i pożyczek oraz transakcji leasingowych.  

 Od początku działalności Fundusz solidnie wspomógł rozwój przedsiębiorczości 

w sektorze MSP, poprzez udzielenie 3445 poręczeń o łącznej wartości ponad 350 mln zł. 
 

 Przedsiębiorcy z terenu powiatu gostyńskiego zostali wsparci poręczeniem SFPK 609 

razy na kwotę blisko 40 mln zł. Poniższy wykres prezentuje rozwój akcji poręczeniowej na 

terenie Powiatu Gostyńskiego.  
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Wykres. Działalność poręczeniowa SFPK Sp. z o.o. na terenie powiatu gostyńskiego. Wartość 

udzielonych poręczeń w ujęciu narastającym 

 
 

 Poniższe wykresy pokazują struktury udzielonych poręczeń na terenie Powiatu 

Gostyńskiego (stan na dzień 31.03.2015 r.) 
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 Niezwykle istotny jest fakt, że Funduszu, począwszy od 2004 roku nieustannie wspiera 

rozwój przedsiębiorczości, poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej: Sektorowy 

Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” oraz 

Inicjatywa JEREMIE realizowana pod hasłem: INICJATYWA JEREMIE DLA ROZWOJU 

INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI. Dzięki Inicjatywie, Fundusz pozyskał w sumie limit 145 

milionów złotych. Uzyskane przez Fundusz środki mają ogromny wpływ na wzrost 

konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw. Ułatwienie dostępu do zewnętrznych 

źródeł finansowania, niejednokrotnie stanowi czynnik decydujący o rozpoczęciu i rozwoju 

działalności w świecie trudnych zasad rynkowych.  

 

 Działalność Funduszu została niejednokrotnie pozytywnie oceniona przez podmioty 

zewnętrzne: 

 2014 r.: Certyfikat Agencji Ratingowej EURORATING Sp. z o.o. o nadaniu oceny: 

A z perspektywą stabilną, 

 2014 r.: Certyfikat Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej FIRMA PRZYJAZNA 

NAUCE, 

 2014 r.: Certyfikat PRZEDSIEBIORSTWO PRZYSZŁOŚCI, 

 2013 r.: Certyfikat Europejskiej Agencji Ratingowej BCRA o nadaniu oceny: 

A z perspektywą stabilną, 

 

 

5 EDYCJI INICJATYWY JEREMIE! 

POZYSKANO 145 MILIONÓW ZŁOTYCH  

WSPARTO PORĘCZENIEM SEKTOR MSP  

1 462 RAZY KWOTĄ 187 704 565 ZŁ !!! 
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 2012 r.: Nagroda Specjalna Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 2007 r.: Wyróżnienie ZASŁUŻONY DLA POWIATU GOSTYŃSKIEGO, 

 2006 r.: Nagroda Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego w kategorii Instytucja 

Finansowa. 
 

 Spółka przynależy do dwóch organizacji zrzeszających fundusze poręczeniowe w naszym 

kraju – Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych oraz do Krajowej Grupy 

Poręczeniowej Sp. z o.o. Dzięki temu Fundusz ma bezpośrednio wpływ na rozwój systemów 

poręczeń kredytowych.  
 

 Pragnąc w jeszcze większym stopniu wspierać rozwój przedsiębiorczości, Fundusz 

planuje: 

 rozszerzyć ofertę o poręczenia faktoringu, wadialne, gwarancji oraz produktów 

dystrybuowanych przez Urzędy Pracy, 

 uzyskać kolejny limit w ramach inicjatywy JEREMIE w ramach WRPO 2007-2013, 

 pozyskać środki umożliwiające wspieranie sektora MSP z Unii Europejskiej 

w perspektywie finansowej 2014-2020. 
 

 Aby móc zrealizować założone cele Fundusz liczy na stałe, nieprzerwane wsparcie ze 

strony swoich Udziałowców. Tylko kapitał poręczycielski na odpowiednim poziomie daje 

możliwości na nowe produkty poręczeniowe oraz sprawia, że działalność Funduszu jest 

potwierdzona gwarancją bezpieczeństwa i wiarygodności.  

 

4.3 Przedsiębiorczość społeczna w powiecie 

Od września 2013 r. obowiązuje porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju społecznej 

gospodarki rynkowej w Powiecie Gostyńskim. Porozumienie zostało podpisane zarówno 

przez przedstawicieli samorządów powiatu i gmin, ale także jednostek prowadzących 

działania z zakresu polityki społecznej oraz przedstawicieli funkcjonujących na terenie 

powiatu  podmiotów ekonomii społecznej.  

Beneficjentami Porozumienia są mieszkańcy Powiatu Gostyńskiego, a w szczególności 

osoby bezrobotne, w tym niepełnosprawne, w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. 

Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska lokalnego 

oraz odbudowanie zaufania społecznego. Porozumienie ma także na celu zainicjowanie oraz 

skoordynowanie działań zmierzających do zbudowania trwałego partnerstwa podmiotów 

działających na terenie Powiatu Gostyńskiego, jak na przykład administracji samorządowej, 

przedsiębiorców, organizacji obywatelskich i innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ograniczenia bezrobocia poprzez rozwój 

instytucji gospodarki społecznej. Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

38 
 

obszarów wykluczenia w powiecie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem 

jego głównych problemów i obszarów wymagających poprawy. 

Efektem prac partnerstwa jest utworzenie na terenie powiatu Gostyńskiego Centrum 

Integracji Społecznej  w Krobi. Jest to pierwszy w Polsce tego typu podmiot utworzony przez 

spółdzielnię socjalną (Ecoss w Krobi). Uruchomiono warsztat ogrodniczo - porządkowy, 

warsztat usługowy i warsztat kulinarno-kulturalno- oświatowy. W warsztacie ogrodniczo- 

porządkowym  uczestnicy mają możliwość zdobycia umiejętności i doświadczenia 

zawodowego przy pracownikach spółdzielni socjalnej Ecoss. W warsztacie usługowym 

uczestnicy CIS odbywają praktyki zawodowe w firmach. Uczestnicy warsztatu kulinarno-

kulturalno – oświatowego odbywają praktyki w ramach reintegracji zawodowej 

w Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach (animator kulturalny), świetlicy wiejskiej 

w Potarzycy i Gogolewie (animator lokalnego środowiska), Zespole Szkół Podstawowej 

i Gimnazjum w Krobi i w Pudliszkach (opiekun świetlicowy). 

 Poniżej krótka charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na 

terenie powiatu gostyńskiego – partnerów porozumienia.  

 Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner” – powstała w 2010 roku przy wsparciu MGOPS 

w Krobi, lokalnych władz, Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu, Stowarzyszenia 

Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Spółdzielnia świadczy usługi cateringowe oraz 

zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych.  

 Spółdzielnia Socjalna „Ecoss” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 24 stycznia 2013 roku. Tym samym formalnie rozpoczęła swoją 

działalność. Ecoss jest spółdzielnią socjalną osób prawnych założoną przez 

2 samorządy:  Gminę Krobia oraz Powiat Gostyński. Siedziba Spółdzielni mieści się 

w Krobi. Podmiot działa głównie w zakresie usług komunalnych m.in. utrzymanie 

terenów zielonych, prace remontowo-budowlane, wycinka i pielęgnacja drzew, 

budowa ciągów pieszych, naprawy cząstkowe dróg, odbiór nieczystości płynnych, 

usługi sprzętem budowlanym.. Nadrzędnym celem Spółdzielni jest aktywizacja osób 

bezrobotnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w wyniku redukcji etatów. 

 Spółdzielnia Socjalna „Arka” została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

w październiku 2012 r., a działalność rozpoczęła 2 listopada 2012 r. Celem jej 

działalności jest pomoc społeczeństwu, a zwłaszcza ludziom o niskim statusie 

społecznym, osobom starszym,  chorym; dzieciom i młodzieży, rodzinom, kobietom. 

Spółdzielnia świadczy usługi: pomoc terapeutyczno – psychologiczna, usługi dla 

społeczeństwa (pranie, czyszczenie i naprawa odzieży, sprzątanie mieszkań, 

tradycyjne, sezonowe, po remoncie, mycie okien, sprzątanie dla instytucji, robienie 

zakupów, pomoc w organizowaniu uroczystości rodzinnych i integracyjnych, opieka 
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nad osobami, starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi opieka nad grobami), 

doradztwo podatkowe, biznesowe, podatkowe, biznesowe i księgowe, ubezpieczenia 

osobowe, majątkowe, na życie, OC, pomoc w odzyskaniu odszkodowań OC sprawcy. 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach. Przeznaczone są dla osób posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności ze skierowaniem na zajęcia. Terapia dla 

uczestników jest prowadzona w pięciu pracowniach. Znajdują się tu pracownie: 

techniczna, ogrodnicza, krawiecka, artystyczna, muzyczno- komputerowa, aktywizacji 

zawodowej oraz gospodarstwa domowego, w której prowadzone są zajęcia związane 

z gotowaniem. W zajęciach bierze udział 40 dorosłych osób niepełnosprawnych 

z okolic powiatu gostyńskiego. Przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia na 

otwartym rynku pracy poprzez: treningi na terenie warsztatu, udział w szkoleniach 

dotyczących zatrudnienia organizowanych przez różne instytucje.  

 Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie - rozpoczął działalność 20 grudnia 2010 r. 

Jest to ostatnia tego typu placówka w Wielkopolsce utworzona za pośrednictwem 

PFRON. Zakład składa się z trzech działów produkcyjnych: pralniczego, reklamowo-

poligraficznego oraz montażu. Obecnie ZAZ zatrudnia 35 pracowników 

niepełnosprawnych oraz 15 pracowników kadry. Celem funkcjonowania ZAZ jest 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zaliczanych do znacznego i umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności poprzez prowadzenie rehabilitacji zawodowej 

i społecznej, przygotowywanie ich do samodzielnego i niezależnego życia 

adekwatnego do ich możliwości psychomotorycznych.  

 Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” powstała 8 listopada 2012 roku. 

Przedstawiciele założycieli, Starosta Gostyński i Burmistrz Borku Wielkopolskiego 

podjęli uchwałę o utworzeniu spółdzielni socjalnej. Jej głównym celem jest 

aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Utworzenie spółdzielni pozwoli 

także na stworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych 

w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Leonowie, przygotowanych do podjęcia 

zatrudnienia na otwartym  rynku pracy. Dzięki temu w ZAZ zwalniają się miejsca dla 

osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej czekających na dalszą rehabilitację. 

Spółdzielnia świadczy usługi pralnicze, utrzymania terenów zielonych i porządku dróg 

gminnych i powiatowych oraz prowadzi hurtownię artykułów biurowych. 

 

5. Edukacja  

 W powiecie gostyńskim jest dobrze rozwinięta i zlokalizowana sieć szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, co zapewnia młodzieży duży wybór oraz możliwość 

kontynuacji nauki.  
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 Powiat Gostyński jest organem prowadzącym dla sześciu placówek oświatowych:  

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, 

 Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu, 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, 

 Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, 

 Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu. 

 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat oferują szeroki wybór profili edukacji, 

zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Na uwagę zasługują kierunki kształcenia związane 

z weterynarią, mechatroniką, informatyką, logistyką, handlem, agrobiznesem czy 

odnawialnymi źródłami energii.  

 Sieć szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat gostyński, wraz z liczbą 

kształconych w poszczególnych szkołach uczniów i słuchaczy przedstawia się następująco:  

 

Tabela. Liczba uczniów i słuchaczy szkół prowadzonych przez powiat gostyński w latach 

szkolnych 2007-2015 

Nazwa 
szkoły 

Liczba uczniów i słuchaczy w latach szkolnych 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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ZSO Gostyń 669 44 681 19 655 0 605 0 473 0 419 0 381 0 

ZSZ Gostyń 1139 72 1148 85 1117 13 1024 45 846 33 806 100 839 94 

ZSS Brzezie 101 0 101 0 112 0 108 0 99 0 104 0 121 0 

ZSR 
Grabonóg 

536 122 478 126 404 118 333 106 393 34 400 17 354 0 

ZSOiZ 
Krobia 

764 362 784 422 722 291 652 224 584 266 553 222 557 196 

Ogółem 3209 600 3192 652 3010 422 2722 375 2395 333 2282 339 2252 290 

Ogółem 
uczniowie 
i słuchacze 

3809 3844 3432 3097 2728 2621 2542 

 

 Generalne tendencje widoczne w skali całego województwa wielkopolskiego wskazują na 

wzrost, w ogólnej liczbie szkół ponadgimnazjalnych, udziału techników, zwiększył się także 
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udział zasadniczych szkół zawodowych. Redukcji uległ natomiast odsetek szkół policealnych 

i liceów ogólnokształcących.  

 Dostępne dane demograficzne oraz analiza dotychczasowej struktury naboru pokazuje, 

że 70% oddziałów w naszych szkołach stanowią klasy technikalne i zawodowe. Jeżeli 

w latach 2015-2018 utrzyma się podobna tendencja, to 76 oddziałów będzie prowadzić 

kształcenie zawodowe, a 36 oddziałów kształcenie ogólnokształcące. W sumie będzie zatem 

112 oddziałów. 

 Z analizy demograficznej wynika jednak, że od roku 2024 zacznie wzrastać liczba 

oddziałów. Prognostycznie można przyjąć, że od 2024 roku w pierwszych klasach będzie 

ponad 30 oddziałów rocznie, co w perspektywie kolejnych lat szkolnych pozwoli na 

funkcjonowanie około 120 oddziałów szkolnych. 

 Na podstawie dotychczasowych analiz, na potrzeby prognozy przyjęto, że w naszych 

szkołach będzie funkcjonować jeszcze około 10 oddziałów dla dorosłych. Warto również 

zauważyć, że coraz większym powodzeniem cieszyć się będą kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, które umożliwią osobom dorosłym zdobycie nowego zawodu. 

 Dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach edukacyjnych mogą uczęszczać oraz 

pobierać naukę w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu, który przeszedł gruntowną 

modernizację i rozbudowę w 2001 roku. W skład Zespołu Szkół w Brzeziu wchodzi:  

 Szkoła Podstawowa Specjalna, 

 Gimnazjum Specjalne, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

 Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze przy Domu Pomocy Społecznej 

w Chwałkowie. 

 Na terenie powiatu funkcjonuje również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Gostyniu. Jest to publiczna placówka pomagająca dzieciom, młodzieży, ich rodzicom 

i nauczycielom w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, w przezwyciężaniu trudności 

szkolnych i kłopotów rodzinnych. Jej celem jest wspieranie nauczycieli, a także rodziców 

w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Promując zdrowy styl życia i realizując 

programy profilaktyczne pragnie zapobiegać patologiom społecznym. 

 Zakres pomocy świadczonej w poradni przedstawia się następująco: 

Diagnoza: 

 psychologiczna (rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, osobowości), 
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 pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości i umiejętności 

szkolnych), 

 logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy), 

 wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do odpowiednich form kształcenia, 

 opieka nad dzieckiem upośledzonym umysłowo. 

Terapie: 

 psychologiczna (zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, 

terapia rodzinna), 

 pedagogiczna (pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce z instruktażem dla 

rodziców), 

 logopedyczna (terapia jąkania, usuwanie wad wymowy). 

 Szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych (warsztaty, 

prelekcje, wykłady). 

 Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu wykształcenia mają również powołane przez 

samorząd powiatowy szkoły dla dorosłych. Dzięki temu wiele osób, zwłaszcza bezrobotnych, 

może bezpłatnie podwyższać swoje kwalifikacje korzystając z ciekawych kierunków 

kształcenia. Reforma szkolnictwa doprowadziła jednak do likwidacji większości szkół dla 

dorosłych. Obecnie można kontynuować naukę w liceach dla dorosłych oraz na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 Szeroki wybór szkoleń i kursów dokształcających oferują także działające na terenie 

powiatu ośrodki doskonalenia zawodowego. 

 W związku z tym, iż w ostatnich latach w Polsce zauważa się niż demograficzny, również 

w powiecie gostyńskim występuje spadek liczby uczniów w szkołach. Sytuacja ta może 

doprowadzić do przerostu zatrudnienia w placówkach oświatowych. W związku z powyższym 

powiat gostyński wprowadził standaryzację zatrudnienia kadry administracyjno-obsługowej w 

placówkach oświatowych, a dyrektorzy tak organizują pracę placówek, aby utrzymać 

optymalny poziom zatrudnienia nauczycieli. 

 Wpływ sytuacji demograficznej na funkcjonowanie placówek oświatowych powiatu 

gostyńskiego. 
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Wykres. Urodzenia w gminach powiatu gostyńskiego ogółem 

 

Wykres. Liczba przewidywanych oddziałów – tendencja uwzględniająca dane demograficzne 

 
 

Tabela. Liczba etatów w szkołach prowadzonych przez powiat gostyński 
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Liczba etatów nauczycieli 245,76 237,14 218,04 219,08 221,97 

Liczba etatów administracji 26,38 24,05 20,59 22,32 23 

Liczba etatów obsługi 45,22 43,14 36,62 37,36 36,51 
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 Powiat gostyński korzysta z możliwości dofinansowania oświaty ze środków unijnych oraz 

ze środków krajowych. I tak w minionej dekadzie warto wskazać następujące projekty 

i inwestycje: 

1) Projekty stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach: 

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego, 

 Stypendia dla studentów z terenu powiatu gostyńskiego. 

2) Wybudowanie nowego pawilonu szkolnego dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych 

w Grabonogu - dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego w kwocie ok. 2 mln zł, całość inwestycji ok. 2,6 mln zł. 

3) Wybudowanie hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcącym 

w Gostyniu - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 160 tys. zł, całość inwestycji ok. 6,5 mln zł. 

4) Termomodernizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu – dofinansowanie 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ok. 1,9 mln zł, 

całość inwestycji ok. 2,3 mln zł. 

5) Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu – 

częściowo sfinansowana środkami pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wartość inwestycji ok. 380 

tys. zł. 

6) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu – 

wartość inwestycji ok. 400 tys. zł. 

7) Projekt „I Ty możesz zostać inżynierem” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

i dodatkowe (w tym wyjazdy edukacyjne) - projekt realizowany wśród uczniów 

technikum naszych szkół ponadgimnazjalnych oraz w szkole specjalnej - 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ok. 800 tys. zł, 

wkład własny powiatu w wysokości ok. 70 tys. zł. 

8) Projekt „Młodzi specjaliści” - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i dodatkowe (w tym 

wyjazdy edukacyjne) oraz praktyki zawodowe dla uczniów technikum oraz zajęcia 

dodatkowe dla szkół zawodowych i szkoły przysposabiającej do pracy - 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ok.1,1 mln zł, 

wkład własny Powiatu 40 tys. zł. 

9) Projekt „Doskonalenie nauczycieli w powiecie gostyńskim” - realizowany przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyniu – dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość projektu ok. 1 mln zł. 
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 Szkoły ponadgimnazjalne uzyskują wysokie wyniki maturalne i z egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. I tak zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą 

w roku 2014 uczniowie osiągnęli w połowie przedmiotów na poziomie podstawowym wyższy 

poziom niż krajowy, a w pozostałych osiągnęli wynik zbliżony. Na poziomie rozszerzonym 

również wyniki z niektórych przedmiotów pozwoliły osiągnąć wynik wyższy niż krajowy, 

natomiast większość osiągnęła wyniki zbliżone do wyników krajowych. 
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Matura 2014 – średnie wyniki procentowe z podziałem na poziomy 
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Kraj 35,00 46,00 36,00 45,00 47,00 48,00 40,00 69,00 68,00 51,00 60,00 48,00 46,00 

Okręg 35,48 48,95 37,89 46,21 47,37 45,26 41,92 69,05 67,32 50,32 54,93 45,33 46,67 

Powiat Gostyński 33,57 44,69 44,26 45,84 47,50 59,00 ---- 68,88 70,19 51,35 59,32 47,29 44,64 
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Kraj 53,00 50,00 48,00 53,00 54,00 57,00 52,00 66,00 63,00 65,00 71,00 42,00 46,00 

Okręg 51,48 50,20 47,76 51,03 55,26 ---- 51,57 66,47 60,61 59,88 ---- 38,49 43,68 

Powiat Gostyński 45,48 34,48 57,80 44,07 49,78 ---- 53,00 59,17 61,40 64,90 ---- 33,04 54,00 
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 Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat gostyński są również wysoko 

notowane w rankingach edukacyjnych, osiągając z roku na rok coraz wyższe miejsca. 

 

Tabela. Ranking – PERSPEKTYWY 2015 

SZKOŁA RANKING TECHNIKÓW RANKING EGZAMINÓW 

ZAWODOWYCH 

RANKING 
MATURALNY 
TECHNIKÓW 

SZCZEBEL 

OGÓLNOPOLSKI 

SZCZEBEL 

WOJEWÓDZKI 

SZCZEBEL 

OGÓLNOPOLSKI 

W TYM 

POSZCZEG. 

ZAWODY 

TECHNIKUM 

W ZSZ 

GOSTYŃ 

66 MIEJSCE 7 MIEJSCE 103 MIEJSCE 7 miejsce 

technik 

mechatronik 

143 miejsce 

TECHNIKUM 

W ZSOiZ 

KROBIA 

239 MIEJSCE 22 MIEJSCE 67 MIEJSCE - 200+ miejsce 

TECHNIKUM 

W ZSR 

GRABONÓG 

300+ MIEJSCE 57 MIEJSCE 50 MIEJSCE 4 miejsce 

technik 

weterynarii,  

5 miejsce 

technik rolnik 

200+ miejsce 

W ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących ZSO w Gostyniu uplasował się na 338. 

miejscu i zajmuje 25 miejsce wśród liceów w województwie wielkopolskim. 

 

 Poniższe tabele przedstawiają otrzymaną subwencję oświatową w stosunku do 

poniesionych wydatków oraz średnioroczny koszt ucznia/słuchacza. 

 W roku 2013 oraz 2014 znaczne umniejszenie subwencji wynika m.in. z przekazania 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli gminie Pogorzela oraz 

sytuacji demograficznej, która przejawia się zmniejszeniem liczebności uczniów w szkołach. 

 

Tabela. Subwencja oświatowa 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Subwencja 21 153 399 23 779 426 23 637 883 23 839 301 23 946 821 21 403 531 21 517 937 

Wydatki 23 631 895 26 738 223 27 967 888 26 391 895 23 981 856 21 652 990 22 627 298 

Różnica -2 478 496 -2 958 797 -4 330 005 -2 552 594 -35 036 -249 459 -1 109 361 
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Tabela. Koszt ucznia/słuchacza per capita 
 

Średnioroczny koszt ucznia/słuchacza 

Lata szkolne 
Subwencja 

Liczba 
uczniów/słuchaczy 

Koszt 
ucznia/słuchacza* 

2008/2009 21 153 399 3809 5 554 

2009/2010 23 779 426 3844 6 186 

2010/2011 23 637 883 3432 6 887 

2011/2012 23 839 301 3097 7 698 

2012/2013 23 946 821 2728 8 778 

2013/2014 21 403 531 2621 8 166 

2014/2015 21 517 937 2542 8 465 

*koszt ucznia/słuchacza uwzględnia subwencję otrzymywaną na PPP oraz zadania pozaszkolne 

 

 Powiat gostyński, w odniesieniu do powiatów sąsiednich, wykazuje  w ostatnich latach 

stałą tendencję zniżkową jeśli idzie o wydatki na wychowanie i oświatę (w przeliczeniu na 

mieszkańca). Jest to proces korzystny, zważywszy na tendencje demograficzne i stale 

zmniejszająca się liczbę uczniów w szkołach. 

 

Wykres. Wydatki na oświatę i wychowanie na mieszkańca 
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6. Komunikacja 

 Powiat gostyński posiada dość dobre połączenia komunikacyjne.  

Na jego terenie występują cztery rodzaje dróg publicznych: 

 droga krajowa nr 12 (granica państwa) – Łęknica – Leszno – Gostyń – Jarocin – 

Dobrohusk (granica państwa), 

 drogi wojewódzkie: 

 nr 308 – Nowy Tomyśl – Grodzisk Wlkp. – Kościan – Kunowo,   

 nr 434 – Lubowo – Iwno – Kostrzyn – Kórnik – Śrem – Gostyń – Rawicz, 

 nr 437 – Dolsk – Koszkowo,  

 nr 438 – Borek Wlkp. – Zimnowoda – Koźmin Wlkp. 

 drogi powiatowe – 79 odcinków dróg o łącznej długości 485,637 km, 

 drogi gminne o długości 582,779 km. 

Tabela. Zestawienie dróg na terenie powiatu gostyńskiego 

Kategoria drogi 
Długość ogółem 
km 

w tym o nawierzchni 
twardej ulepszonej 
km 

% udział nawierzchni 
ulepszonej w sieci 
dróg 

Razem 1 142,809 748,005 65,45 

Krajowe 28,519 28,519 100 

Wojewódzkie 45,874 45,874 100 

Powiatowe 485,637 466,912 96,14 

Gminne 582,779 206,7 35,47 

 Na tle województwa wielkopolskiego, w którym średnia gęstość dróg powiatowych wynosi  

38,01 km na 100 km2, sieć drogowa powiatu gostyńskiego jest jedną z najwyższych. 

Poniższe tabele ukazują gęstość sieci w powiatach o najwyższym wskaźniku (tabela nr I) 

i najniższym wskaźniku (tabela nr II).  

 

Tabela. Powiaty o najwyższym wskaźniku 

Lp. Powiat Długość dróg 
powiatowych 
o nawierzchni twardej 
ulepszonej 
km 

Powierzchnia 
Powiatu 
km 

Gęstość 
km/100 km

2
 

1. krotoszyński 420,80 714 58,94 

2. gostyński 466,912 810 57,64 

3. jarociński 330,90 588 56,28 
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Tabela.  Powiaty o najniższym wskaźniku 

Lp. Powiat Długość dróg 
powiatowych 
o nawierzchni 
twardej ulepszonej 
km 

Powierzchnia 
Powiatu 
km 

Gęstość km/100 
km

2
 

1. czarkowsko-
trzcianecki  

302,3 1 808 16,72 

2. międzychodzki  136,2 737 18,48 

3. chodzieski 174,0 681 25,55 

 

 Istniejąca sieć dróg powiatowych i ich stan techniczny mają bardzo duże znaczenie dla 

rozwoju gospodarczego powiatu.  

 Jakość dróg ma decydujący wpływ na powstawanie i utrzymanie istniejących podmiotów 

gospodarczych. Sieć drogowa w dobrym stanie technicznym decyduje także o sprawności 

połączeń komunikacyjnych, szybkości przemieszczania się zarówno mieszkańców, jak 

i wywozu wyprodukowanych produktów, bądź przywozu materiałów zaopatrzeniowych . 

 Dobra sieć ma również znaczący wpływ na mniejsze zużycie paliwa, koszty remontu 

pojazdów, a także zmniejszenie zagrożeń dla środowiska naturalnego poprzez ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń. 

 Z dniem 1 stycznia 1999 roku byłe drogi wojewódzkie stały się drogami powiatowymi. Ich 

stan techniczny budził wiele zastrzeżeń. 

 Mimo dużego wysiłku samorządu powiatowego finansującego utrzymanie dróg, nie udało 

się wyeliminować wielu zagrożeń technicznych i poprawić na tyle jakości, aby można 

powiedzieć, że  drogi w powiecie  są w stanie dobrym. 

 Kolejne tabele obrazują : 

 tabela nr  III  –  zestawienie dróg w rozbiciu na gminy powiatu, 

 tabela nr  IV  –   stan techniczny dróg powiatowych  na koniec 2014 roku. 
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Tabela.  Zbiorcze zestawienie dróg z podziałem na gminy 

Zbiorcze zestawienie (km) 

Kategoria Gostyń Piaski Borek Wlkp. Krobia Pępowo Pogorzela Poniec 

I 10,176 21,507 13,650 10,435 20,763 32,749 34,737 

II 33,696 23,133 26,118 39,712 21,633 3,588 15,038 

III 27,105 11,861 18,877 40,981 24,173 29,188 26,517 

Razem 70,977 56,501 58,645 91,128 66,569 65,525 76,292 

 

Tabela. Stan techniczny dróg powiatowych na koniec 2014 roku 

Wyszczególnienie Ogółem  

 

Stan techniczny dróg wymagających zabiegów 

Stan 
dróg 

Przebudowy Jednowarstwowy 
dywanik 

Powierzchniowe 
utrwalenie 

Budowy 
dróg  

Kolejność utrzymania  Km 

Razem 485,637 115,137 127,197 164,226 60,389 18,688 

I 144,017 55,847 19,458 68,712 - - 

II 162,918 32,597 56,508 35,399 38,414 - 

III 178,702 26,693 51,231 60,115 21,975 18,688 
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 Zabiegi wyszczególnione w tabeli wymagają bardzo dużych środków finansowych, których 

sam powiat nie jest w stanie wyasygnować. Dlatego też czynione są starania, aby pozyskać 

środki zewnętrzne, które pomagają poprawić stan techniczny dróg. 

 Tabela poniżej przedstawia nakłady finansowe na wykonanie niezbędnych zabiegów dla 

dróg w poszczególnych kategoriach w rozbiciu na gminy powiatu.  

 

Tabela. Nakłady finansowe potrzebne dla osiągnięcia właściwego standardu dróg 

Lp. Gmina Wartość robót na drogach 

I kategorii II kategorii III kategorii 

1. Borek Wlkp. 4.010.500 14.189.780 13.790.480 

2. Gostyń 5.007.145 15.195.480 16.464.770 

3. Krobia 3.142.895 13.941.820 20.455.600 

4. Pępowo  6.148.470 6.173.350 12.747.370 

5. Piaski 1.033.630 7.018.310 4.680.575 

6. Pogorzela 4.010.500 5.487.630 15.683.730 

7. Poniec 5.904.450 6.275.715 21.679.660 

 Razem 29.257.590 68.282.085 105.502.185 

 

 Powyższe kwoty zostały oparte na cenach jednostkowych obowiązujących w III-IV 

kwartale 2014 roku, bez uwzględnienia podatku VAT. 

Na terenie powiatu w ciągu dróg powiatowych znajduje się 19 obiektów  mostowych. Wiele 

z nich wymaga również zabiegów i wzmocnień, aby mogły przenosić obciążenia powyżej 

30 t. Wiele obiektów tj.72% zaliczonych jest do klasy mostowej ”D” a powinny być minimum 

w klasie „B”. Na ich modernizację potrzebne są środki -  szacuje się, że kwota ta wynosi 

blisko 18 mln złotych. 

 Przebudowy wymaga również bardzo  wiele przepustów. Identyczna sytuacja występuje 

w przypadku stanu poboczy, oznakowania pionowego i rowów przydrożnych. 

 

Tabela. Wydatki na  drogi w latach 2008-2014 

Lp. Rok Wielkość środków w tym inwestycje % budżetu 

1. 2008 5.245.602,51 2.623.201,56 50,01 

2. 2009 8.229.962,15 5.177.712,43 62,91 
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3. 2010 10.854.722,13 6.807.299,51 62,71 

4. 2011 8.668.386,17 5.012.298,61 57,82 

5. 2012 8.558.098,88 5.866.205,53 68,55 

6. 2013 5.471.981,49 2.959.996,86 54,09 

7. 2014 7.339.476,83 5.635.085,72 76,78 

Ogółem 54.368.230,16 34.081.800,22 62,67 

 

Wykres. Inwestycje na drogach powiatowych [w tys. zł] 
 

 
 

W wielkości wydanych środków* są: 

–   WRPO      –    4.317.677,25    tj.      7,94% 

–   10% rezerwa budżetu państwa   –         89.900,00    tj.      0,17%  

–   środki urzędu gmin    –    9.716.521,00    tj.    17,87% 

–   NPPDL     –    3.973.812,93    tj.      7,31% 

–   środki budżetu powiatu   –  36.270.318,98    tj.    66,71% 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Razem                               54.368.230,16    tj.    100% 

 

 Ruch rowerowy – główne bariery rozwoju. 

 Brak poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest podstawowym, wskazywanym 

w badaniach, czynnikiem ograniczającym rozwój ruchu rowerowego. Tradycyjnie 

rozumianym sposobem zapewniającym bezpieczeństwo rowerzystów jest możliwość 
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korzystania z wydzielonych dróg rowerowych. Jest to rozwiązanie najlepsze dla 

rowerzystów, a także dla innych uczestników ruchu drogowego. Powinno być ono stosowane 

tam, gdzie jest możliwe oraz uzasadnione ekonomicznie i społecznie. Występują jednak 

istotne ograniczenia w zakresie możliwości i celowości budowania dróg rowerowych:  

 brak miejsca, szczególnie w obszarach zurbanizowanych – w zabudowie  miejskiej, 

 brak środków finansowych na budowę ścieżek rowerowych, 

 brak uzasadnienia dla realizacji kosztownych inwestycji dla ruchu rowerowego 

z powodu przewidywanego małego ruchu rowerowego i braku istotnych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z istniejącej infrastruktury drogowej. 

 Każda inwestycja, w tym także budowa drogi rowerowej, musi więc być dokładnie 

przeanalizowana pod kątem różnych uwarunkowań. 

 Poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego można zapewnić także mniej kosztownymi 

środkami niż budowa dróg rowerowych tzn. poprzez zmiany w zakresie organizacji ruchu 

drogowego. 

 Zestawienie głównych kierunków zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu 

rowerowego: 

 budowa dróg rowerowych lokalnych i wprowadzanie stref ruchu uspokojonego 

o dopuszczalnej prędkości ruchu do 30 km/h, 

 budowa dróg rowerowych zbiorczych i głównych, 

 adaptacja nieczynnych linii kolejowych dla potrzeb ruchu rowerowego, a w przypadku 

torowisk z zachowanymi szynami dla potrzeb ruchu rowerowego i drezynowego, 

 realizacja programu EuroVelo – trasa nr 9, 

 realizacja programu „Rowerem do szkoły”, 

 realizacja rowerowych programów transportowych, związanych z dojazdami do 

różnych ważnych celów ruchu rowerowego, 

 budowa uzupełniającej infrastruktury rowerowej: stojaków rowerowych, oznakowania 

drogowskazowego, samoobsługowych stacji obsługi ruchu rowerowego i innych, 

 aktywizacja gospodarcza mieszkańców, związana z realizacją programów 

rowerowych, 

 stała promocja ruchu rowerowego wraz z analizą zmian jego wielkości i ewentualną 

korektą realizowanych programów rowerowych. 
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 Wymienione zadania mogą być realizowane osobno, ale wskazane jest ich łączenie 

w większe programy. W odniesieniu do powiatu gostyńskiego powstała koncepcja rozwoju 

tras rowerowych pn. „Podróże rowerem po Ziemi Gostyńskiej szlakami tradycji staropolskiej 

i ziemiańskiej”. Koncepcja została opracowana przy współpracy z samorządami gminnymi. 

7. Zdrowie i polityka społeczna 

 W struktury SPZOZ  w Gostyniu wchodzą: 

Nazwa oddziału Liczba łóżek Liczba 
leczonych 

Średni okres 
pobytu chorego 

Wskaźnik 
średniego 
wykorzystania 
łóżka % 

Oddział Wewnętrzny 41 2 517 5 dni 83 

Oddział Chirurgiczny 41 1 714 4 dni 47 

Oddział Położniczo-
Ginekologiczny 

33 1 887 3 dni 44 

Oddział Dziecięcy 25 1 005 4 dni 39 

Oddział Chirurgii 
Dziecięcej 

18 1 099 2 dni 41 

Oddział AiIT 4 172 7 dni 77 

Oddział Noworodkowy 12 703 4 dni 57 

ZOL 40 114 - - 

 

 Powiat gostyński posiada dobrze rozwinięty system pomocy społecznej. Tworzą go:  

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu – koordynator powiatowego 

systemu pomocy społecznej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, 

świadczeniodawca dla osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, 

usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

pomoc i wsparcie dla ww. oraz dla organizacji pozarządowych, rodzin w kryzysie, 

ofiar przemocy, realizator programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie, 

2) działające przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu: 

 Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, 

 system zawodowych, niezawodowych ( i spokrewnionych rodzin zastępczych, 

 Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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 Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych, 

 Telefon Zaufania, 

 Bank Pomocy Rzeczowej, 

 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

3) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie, 

zapewniające wsparcie specjalistyczne i obsługę administracyjną domom dziecka, 

4) Dom Dziecka w Bodzewie dla 28 wychowanków, 

5) Dom Dziecka w Gostyniu dla 10 wychowanków, 

6) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach dla przewlekle somatycznie chorych dla 

114 mieszkańców, 

7) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie dla psychicznie chorych dla 97 mieszkańców, 

8) Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

dla 87 mieszkańców, 

 przy DPS działa Mieszkanie Grupowe pod Ochroną w Gostyniu. 

9) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie dla osób niepełnosprawnie intelektualnych 

dla 58 mieszkańców, 

 przy DPS działają trzy mieszkania grupowe pod ochroną w Bruczkowie 

i w Zimnowodzie, 

10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie dla 35 uczestników, 

11) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach dla 40 uczestników, prowadzone przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”, 

12) Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie (15 miejsc), 

13) Młodzieżowa Świetlica Środowiskowa w Pogorzeli z oddziałami w Krobi i w Gostyniu. 

14) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

15) Ośrodek Mediacyjny, prowadzony przez Stowarzyszenie „Dziecko” we współpracy 

z PCPR w Gostyniu, 

16) Punkt Spotkań Rodziców z Dziećmi, prowadzony przez Stowarzyszenie „Dziecko” 

we współpracy z PCPR w Gostyniu, 

17) Punkt Wsparcia Rodziny (poradnictwo i warsztaty kompetencyjne), prowadzony przez 

Stowarzyszenie „Dziecko” we współpracy z PCPR w Gostyniu. 

 

 Placówki gminne ściśle współpracujące z powiatowym systemem pomocy społecznej: 

1) Ośrodki Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., Gostyniu, Krobi, Pępowie, Piaskach, 

Pogorzeli,  Poniecu, 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w  Gostyniu, 
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3) Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie, 

4) 2 Domy Dziennego Pobytu w Gostyniu i w Krobi, 

5) 7 Zespołów Interdyscyplinarnych, 

6) Gminny Punkt Wsparcia w Gostyniu. 

 

 Pozostałe placówki współpracujące: 

1) Zakład Pracy Chronionej: Simet w Piaskach, 

2) Zakład Pracy Chronionej Lespin oddział Gostyniu, 

3) 4 Spółdzielnie socjalne, 

4) Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzony przez Stowarzyszenie 

„Dziecko”, 

5) Centrum Informacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych, prowadzone przez 

Stowarzyszenie „Dziecko”. 

 

Powody ubiegania się o pomoc w gminach powiatu gostyoskiego w 2013 roku 

Gmina Ubóstwo Przemoc 
w rodzinie 

Bezrobocie Niepełno-
sprawność 

Choroba Bezradność 
w sprawach 
opiek.-wych. 

Bezdo-
mność 

Alkoholizm 

Borek 
Wlkp. 

466 24 431 244 156 31 3 37 

Gostyń 
miasto  
i gmina 

1 718 89 2 326 845 1 110 554 16 139 

Krobia 603 19 611 359 421 260 2 30 

Pępowo 603 17 305 176 326 411 2 55 

Piaski 529 18 346 268 287 99 7 8 

Pogorzela 448 28 305 125 245 251 2 29 

Poniec 330 22 65 65 101 72 4 27 

Razem 4 697 217 4 389 2 082 2 646 1 678 36 325 

Źródło: dane  Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu gostyńskiego 
 

 Ze zbiorczego zestawienia wynika, że najczęstszym powodem ubiegania się 

o świadczenia pomocy społecznej w powiecie gostyńskim jest ubóstwo (4697), a następnie 

bezrobocie (4389). Inne częste powody zwracania się o pomoc to bezradność w sprawach 
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opiekuńczo-wychowawczych (1678), długotrwała i ciężka choroba (2646), 

niepełnosprawność (2082), alkoholizm (325) oraz przemoc w rodzinie (217).  

 

Wykres. Liczba wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej 

 

 

 

 

Tabela. Wnioski o pobyt w DPS 
 

 Wnioski 
z powiatu gostyńskiego 

Wnioski 
spoza powiatu 

2011 23 64 

2012 13 53 

2013 12 52 

2014 8 43 

 

 Analiza zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej wskazuje na malejące  

zainteresowanie umieszczaniem osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. 

Związane jest to głównie z tendencją oszczędzania przez gminy na wydatkach związanych 

z opłacaniem kosztów utrzymania mieszkańca w DPS i wybieraniem rozwiązań tańszych, 

opartych na zapewnianiu przez gminy opieki środowiskowej.  
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Wykres. Dzieci w poszczególnych typach pieczy zastępczej w 2014 r. 

 
 

 Analiza powyższego wykresu wskazuje, że 66% dzieci przebywa w pieczy rodzinnej, 

a 34% w pieczy instytucjonalnej. Dane powyższe wskazują na pozytywną tendencję 

w wykorzystywaniu różnorodnych form pieczy zastępczej. Forma rodzinna zdecydowanie 

przeważa nad instytucjonalną. 

 Do najważniejszych atutów powiatu gostyńskiego w zakresie pomocy i integracji 

społecznej należy zaliczyć wzrastającą aktywność społeczną przejawianą przez 

mieszkańców. Powiat gostyński charakteryzuje się dużą liczbą działających organizacji 

pozarządowych oraz stowarzyszeń lokalnych. Dzięki ich działalności możliwe jest między 

innymi łagodzenie skutków wielu problemów społecznych czy też rozwój działań 

profilaktycznych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania oraz integracja 

mieszkańców. Należy jednak podkreślić - na podstawie wyników Diagnozy Społecznej 

(Diagnoza społeczna 2013: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com), aktywność 

społeczna mieszkańców powiatu jest ciągle niewystarczająco  wysoka – tylko 10,4% 

badanych angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej (wynik dla reszty 

Wielkopolski: 15,4%). 12% badanych należy do organizacji, stowarzyszeń, partii itp. (wynik 

zbliżony do reszty Wielkopolski). Jedynie 10% badanych uczestniczyło w zebraniach 

publicznych (wynik dla reszty Wielkopolski: 18,3%). Mieszkańcy analizowanego obszaru 

charakteryzują się również relatywnie słabo rozbudowaną siecią kontaktów społecznych. 

 W przypadku powiatu gostyńskiego, w ramach otwartych konkursów ofert przyznano 

w 2013 r. dotację dla 49 projektów, realizowanych przez ok. 40 organizacji pozarządowych. 

Najwięcej projektów realizowano właśnie w obszarze pomocy społecznej (15 projektów; 

łączna wartość dofinansowania: 171,5 tys. zł, z czego aż 130 tys. zł przeznaczono 

na finansowanie jednego zadania – prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej). 

 Usługi pomocy społecznej na obszarze powiatu realizowane są w głównej mierze przy 

wykorzystaniu zasobów publicznych, z niewielkim tylko udziałem sektora obywatelskiego, 

http://www.diagnoza.com/
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prywatnego i instytucji kościelnych. Brak też realnego zaangażowania niepublicznych 

interesariuszy w procesy zarządzania pomocą społeczną na terenie poszczególnych gmin 

i powiatu. Brak też koordynowania polityki społecznej pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

samorządu terytorialnego na obszarze powiatu. W powiecie gostyńskim w obszarze pomocy 

społecznej zasada partnerstwa między samorządami gminnymi a powiatowym jest 

realizowana  w niewielkim stopniu (wymiana doświadczeń, szkolenia, współrealizowanie 

kilku projektów. 

 Powiat gostyński opracował i realizuje: 

1) Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 2009 – 2015, 

2) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata 2012 – 2014 

(aktualny program w opracowaniu), 

3) Powiatowy Program  Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony Ofiar  

Przemocy  w  Rodzinie na Terenie Powiatu Gostyńskiego w Latach 2011 – 2015, 

4) roczne Programy Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc w Rodzinie, 

5) Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2007 – 2015, 

6) coroczny Powiatowy Program Pomocowy „Zima”, realizowany w Powiecie 

Gostyńskim, 

7) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 

2009-2015. 

 Zdiagnozowano następujące zjawiska:  

 co 7 osoba korzystała z pomocy społecznej – bez względu na rodzaj, formę i źródło 

finansowania - tj. 13 % mieszkańców powiatu, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 występujące na terenie powiatu niekorzystne zjawiska społeczne:  

 przemoc w rodzinie (ok. 500 interwencji rocznie), 

 niepełnosprawność (14,49% mieszkańców powiatu), 

 bezrobocie (ok. 12%, w tym długotrwałe bezrobocie  - ponad 30% wszystkich 

bezrobotnych), 

 nasilająca się dysfunkcjonalność rodzin, zwłaszcza w zakresie opiekuńczo – 

wychowawczym (niewydolność wychowawcza rodziców) – w 2011 r. 978 

przypadków, w 2013 r. – 1678 przypadków, 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2015-2022 
 

 

 61 

 wzrost kosztów utrzymania pieczy zastępczej, zwłaszcza rodzinnej. 

 Potrzeby: 

 utrzymanie infrastruktury na dotychczasowym poziomie – zgodnie z obowiązującymi 

standardami, w tym dokończenie modernizacji i  remontów (np. droga wewnętrzna 

i parkingi w Domu Dziecka w Bodzewie), 

 rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, 

 wsparcie specjalistów pomocy społecznej (dokształcanie, superwizje, szkolenia), 

 specjalizacja w wykonywaniu zadań i związane z tym zwiększanie zatrudnienia, 

 zapewnienie środków finansowych na obligatoryjne świadczenia w obszarze pomocy 

społecznej. 

 Na podstawie zaprezentowanej w dokumencie prognozy demograficznej absolutnie 

konieczne jest zarekomendowanie podjęcia działań zmierzających do możliwie długiego 

utrzymania się osób starszych w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. W przeciwnym razie 

nakłady na usługi opiekuńcze dla osób starszych obciążą budżety samorządów lokalnych, 

w tym powiatu gostyńskiego w takim stopniu, że konieczne będzie ograniczenie wydatków 

inwestycyjnych (prorozwojowych). 

 Wskazuje się na konieczność zapewnienia nie tylko wysokiej podaży usług opiekuńczych 

dla już niesamodzielnych osób starszych i osób niepełnosprawnych, ale także na 

konieczność rozwijania usług integracyjnych oraz usług z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla 

wciąż sprawnych osób starszych. Rozwój usług integracyjnych i profilaktycznych 

w długofalowej perspektywie powinien przynieść realne oszczędności w budżetach 

samorządów lokalnych. 

 W zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych konieczne wydaje się przede wszystkim 

udrożnienie systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 Warto zaznaczyć, że – jak wynika z Diagnozy Społecznej – mieszkańcy powiatu 

gostyńskiego są jeszcze bardziej niż reszta Wielkopolan niechętni rozwiązaniu problemu 

zapewnienia opieki nad osobami starszymi w postaci stacjonarnych, całodobowych domów 

pomocy społecznej. Takiemu rozwiązaniu przeciwna jest aż 80,8% mieszkańców 

analizowanego obszaru, podczas, gdy dla reszty Wielkopolan wskaźnik ten wynosi 65,6%. 

Przyczyny tego typu postaw mają przede wszystkim charakter kulturowy – zgodnie z wciąż 

obowiązującą i podzielaną przez większość Polaków normą kulturową to na rodzinie osoby 

starszej spoczywają obowiązki opiekuńcze, a oddanie seniora do domu pomocy społecznej 

traktowane jest jako ostateczność, w sytuacji, w której sama rodzina nie jest już w stanie 
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zapewnić opieki np. ze względu na bardzo zły stan zdrowia osoby starszej.1 W tym 

kontekście strategia usług pomocy społecznej koncentrować musi się na poszukiwaniu 

bardziej akceptowalnych społecznie form pomocy (dzienne domy pobytu, opieka w domu 

osób starszych etc.).2 

8. Kondycja III sektora w powiecie gostyńskim 

 Na terenie powiatu gostyńskiego działa 89 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym 

Rejestrze Sądowym (w tym jedno koło stowarzyszenia ogólnopolskiego), 7 fundacji, 

19 klubów sportowych i 20 uczniowskich klubów sportowych. Ponadto funkcjonują także 

93 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2013 roku powstało 11 nowych 

stowarzyszeń i 1 klub sportowy.  

 
 

 Siedziba większości z nich znajduje się w Gostyniu (41 podmiotów), ale także w innych 

gminach leżących na terenie powiatu można odnaleźć tego typu jednostki. Należy zauważyć, 

że profile wymienionych organizacji dotyczą głównie aktywności związanych z rekreacją 

i turystyką, działalnością pomocową (na rzecz chorych czy niepełnosprawnych) oraz 

działalnością związaną z aktywnościami kulturalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy 

o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1., pkt. 22) samorząd powiatu podejmuje także 

działania na rzecz ściślejszej współpracy z partnerami pozarządowymi, w związku z tym 

realizowanych jest wiele inicjatyw m.in. otwarte konkursy ofert, małe granty, Fora Organizacji 

Pozarządowych, Gale Wolontariusza Roku, realizowany jest także regranting w celu 

wsparcia aktywności grup nieformalnych. Od 2011 roku z powodzeniem funkcjonuje 

                                                           
1
 1 Por. ISP i ZUS (2008) – badania i konferencja „To idzie starośd – polityka społeczna wobec procesu starzenia się ludności w Polsce (2008). 

2
 Diagnoza społeczna 2013. 
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Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, a od 2012 realizowany jest Budżet 

Obywatelski. Ważnym aspektem w rozwoju organizacji pozarządowych jest funkcjonujące od 

trzech lat Centrum Aktywności Lokalnej. Jest to miejsce, w którym każdy, kto chciałby lub już 

realizuje swoje pomysły na rzecz innych, może liczyć na pomoc. Centrum jest nie tylko 

miejscem spotkań czy siedzibą organizacji, można w nim także skorzystać ze sprzętu 

multimedialnego lub zorganizować spotkanie dla ludzi, którym przyświeca społeczny cel. 

CAL oferuje szkolenia, warsztaty i organizuje wizyty studyjne. Z siedziby Centrum korzysta 

na podstawie zawartej umowy pięć organizacji. Inne stowarzyszenia i grupy nieformalne 

pojawiają się, kiedy zaistnieje taka konieczność i bardzo chętnie korzystają z dyżurów 

doradców z zakresu prawa, pomocy psychologicznej, wsparcia dla NGO i księgowości III 

sektora. 

 Współpraca powiatu gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana jest 

w oparciu o zasady pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, 

partnerstwa i suwerenności stron, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Wymienione zasady znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach, które mają na 

celu: realizację zadań powiatu określonych w ustawach, podniesienie efektywności tych 

działań, które kierowane są do mieszkańców oraz wspólne określanie potrzeb społecznych 

i ich zaspokajanie poprzez konsultacje aktów prawa miejscowego. 

 Jak wynika z obserwacji, poziom zainteresowania działaniami władz samorządowych 

szczebla powiatowego jest wśród mieszkańców stosunkowo niski. Niski jest także stopień 

partycypacji obywatelskiej, co wynika z jednej strony ze stosunkowo niskiego poziomu 

kapitału społecznego, a z drugiej strony z braku postaw aktywnego uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

 Sposoby uczestnictwa w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym ograniczają się 

w większości do udziału w wyborach. Niewielka jest także liczba  liderów lokalnych, którzy 

poprzez swoje działania mogliby zachęcać mieszkańców do większej aktywności. Władze 

samorządowe są pasywne w zakresie angażowania mieszkańców do wspólnych działań. 

W związku z powyższym konieczne jest podejmowanie regularnych działań mających na 

celu zwiększenie zainteresowania sprawami lokalnymi wśród mieszkańców, przede 

wszystkim poprzez zwiększenie świadomości co do znaczenia i roli, jaką w procesie rozwoju 

lokalnego pełnią mieszkańcy.  

 Ze względu na rozwijające się społeczeństwo informacyjne oraz znaczenie Internetu jako 

źródła informacji warto zarówno działania informacyjne, jak i promocyjne prowadzić przede 

wszystkim w Internecie. Przydatnym rozwiązaniem może być rozpowszechnianie informacji 

o dobrych praktykach gmin, które włączają skutecznie mieszkańców w różnego typu 

działania konsultacyjne i integracyjne. 
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 Władze samorządowe, mimo deklaracji świadczących o otwarciu na współpracę, bardzo 

często nie postrzegają NGO jako pełnoprawnych partnerów w procesach decyzyjnych. 

W toku rozmów zidentyfikowano dość ograniczone zaufanie administracji publicznej do 

organizacji trzeciego sektora, przejawiające się m.in. w stosunkowo niewielkiej – jak na 

możliwości i efektywność działania NGO – liczbie zleconych zadań oraz puli środków 

przekazywanych na te działania. Organizacje pozarządowe odgrywają ważną rolę 

w obszarze aktywizacji społeczności lokalnych powiatu gostyńskiego. I dzieje się tak, mimo 

wielu problemów, z którymi muszą sobie radzić w swojej codziennej działalności. Są to 

bariery natury legislacyjnej oraz ograniczony dostęp do środków finansowych. Zmusza to 

organizacje pozarządowe do adaptacji do nowych realiów funkcjonowania społecznego 

i przewartościowywania swoich priorytetów. Stowarzyszenia i fundacje podjęły jednak 

wyzwanie i dostosowują się do ciągle zmieniających się realiów i do zachodzących zmian 

w przebiegu i strukturze problemów społecznych. Stają się bazą kapitału społecznego, 

gotową do współpracy na zasadach i w relacjach partnerskich. I podejmują się trudnych 

wyzwań, np. w pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi i rodzicami mającymi problemy 

wychowawcze czy w obszarze aktywizacji społecznej seniorów.  

9. Turystyka  

 Dominujące walory i atrakcje turystyczne:  

 mimo małej lesistości (14%), znajdują się tu 4 rezerwaty przyrody: 

 torfowisko źródliskowe Starym Gostyniu – rezerwat florystyczny na terenie 

gminy Gostyń, na północ od wsi Stary Gostyń, 

 rezerwat Pępowo – rezerwat leśny na terenie gminy Pępowo, w pobliżu wsi 

Siedlec, 

 rezerwat Czerwona Róża – rezerwat leśny na terenie gminy Pępowo, 

w pobliżu wsi Siedlec, 

 rezerwat Bodzewko– rezerwat leśny na terenie gminy Piaski, w pobliżu wsi 

Bodzewko. 

 znajduje się w powiecie ponad 20 parków podworskich i 10 pomników przyrody 

nieożywionej, głównie głazów narzutowych. 

 Walory i atrakcje antropogeniczne: 

 zabytki architektury: Święta Góra, kościół pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu (farny), 

Zdzież w Borku Wlkp., kościół św. Idziego w Krobi, Dworek E. Bojanowskiego 

w Grabonogu, 
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 wydarzenia kulturalne: 

 Festiwal Muzyki Oratoryjnej, 

 Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, 

 Strefa Militarna. 

 Kultura ludowa: 

 Biskupizna - to mikroregion folklorystyczny obejmujący dwanaście wsi wokół Krobi  

(wioski te to: Bukownica, Chumiętki, Domachowo, Grabianowo, Posadowo, 

Potarzyca, Stara Krobia, Sułkowice, Wymysłowo, Żychlewo oraz Rębowo w gminie 

Piaski i Sikorzyn w gminie Gostyń). Obszar ten od XIII do XVIII wieku stanowił 

własność biskupów poznańskich co dało początek nazwie mikroregionu oraz nazwy – 

biskupianin i biskupianka w odniesieniu do mieszkańców Biskupizny. 

 wioski tematyczne: „Ziołowieś” Pępowo i „Łaciata Wieś” Głuchów. 

 Wykorzystanie zbiorowych miejsc noclegowych w powiecie gostyńskim przedstawiają 

poniższe tabele. 

 

Tabela. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie powiatu 

gostyńskiego w latach 2012-2014 

Baza noclegowa w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie powiatu gostyńskiego 

LATA 2012 2013 2014 

 Pracownicy sezonowi 120 364 508 

Grupy zorganizowane - 42 53 

Turyści indywidualni  991 1253 1593 

 Dostępna ilość miejsc 
noclegowych 

45 110 + 2 114 + 2 

 

Źródło: dane na podstawie ankiety wysłanej do Obiektów zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych na terenie 

powiatu gostyńskiego  

 

Tabela. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych [w %] 

Jednostka 
terytorialna 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

2010 2011 2012 2013 

Powiat 26,8 22,5 20,6 17,4 
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Jednostka 
terytorialna 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

2010 2011 2012 2013 

gostyński 

Powiat 
kościański 

25,9 24,2 17,7 18,0 

Powiat 
leszczyński 

23,0 20,9 19,5 20,3 

Powiat rawicki 22,5 15,6 15,9 16,1 

Powiat m. 
Leszno 

27,5 30,8 27,0 25,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
 

 Szlaki turystyczne: 

 rowerowe, 

 piesze, 

 konne, 

 kulinarne (Biskupiański Szlak Kulinarny), 

 wiatraczny, 

 sakralny (Zabytki sakralne południowej Wielkopolski). 

 Na terenie powiatu wytyczone są następujące trasy rowerowej: 

 Pierwsza Powiatowa Trasa Rowerowa (35 km), 

 Ścieżka Rowerowa im. Kaspra Miaskowskiego (19 km), 

 „Wiejska dróżka” (8 km), 

 Szlak Czartoryskich (25,5 km), 

 Szlak Powstańców Wielkopolskich (18,5 km), 

 Szlak Mickiewiczowski (24,5 km), 

 Leśna ścieżka edukacyjna (3 km), 

 Trasa wschodnia  - bł. Edmunda Bojanowskiego (14 km), 

 Trasa zachodnia - Stanisława Helsztyńskiego (18 km), 

 Trasa Gostyń - Czachorowo (7 km), 
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 Trasa „Do Trzech Rezerwatów (40 km), 

 Biskupiański Szlak Turystyczny (38 km), 

 Szlak Napoleoński (Św. Góra, Lafajetowo, Ludwinowo, Żychlewo, Żytowiecko, 

Czachorowo, Brzezie, Gostyń, Św. Góra) – 45 km. 

 Przez teren powiatu przebiega Ziemiański Szlak Rowerowy oraz międzynarodowa trasa 

EuroVelo nr 9. 

 Szlaki rowerowe (projektowane na podstawie koncepcji tras rowerowych na terenie 

powiatu gostyńskiego): 

 Trasa tradycji gostyńskiej (49 km), 

 Trasa świętych i muzyków (23,5 km), 

 Trasa myśliwych, leśników i cieśli (62 km), 

 Trasa do urzędu i na jarmark (97,6 km), 

 Trasa od dworu do dworu (63,5 km), 

 Trasa fundatorów Świętej Góry (20,5 km), 

 Trasa biskupów poznańskich (27 km), 

 Trasa tradycji żołnierskiej (12 km), 

 Trasa starej kolei (9,6 km), 

 Trasa po drodze żelaznej, przez Biskupiznę (11,3 km), 

 Trasa w szeroki świat (4,5 lub 6 km), 

 Do najważniejszych organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki: 

 Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu,  

 Stowarzyszenie: „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie, 

 Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie, 

 Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Teofila Rajmuda Hałasa.  

 Turystyka krajoznawcza: 

 dwory i pałace, 
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 szlaki pielgrzymkowe i religijne, 

 tradycje zanikających rzemiosł i zawodów (jako podstawa do rozwoju turystyki 

poznawczej i hobbystycznej), takie jak hodowla koni wierzchowych wraz 

z rzemiosłem jeździeckim, rzemiosło rzeźnicze, pszczelarstwo, piekarstwo. 

 

10. Sytuacja finansowa powiatu 

Wykres. Dochody i wydatki powiatu w zł 
 

 
 

Wykres. Dochody ogółem i dochody własne powiatu na 1 mieszkańca w 2013 roku 
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Wykres. Zadłużenie powiatu [w zł] 

 
 

Wykres. Zadłużenie powiatu w relacji do dochodów [w %] 

 

Wykres. Wydatki powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetów 

ogółem w 2013 roku 
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Rozdział IV Analiza SWOT 

 

SPOŁECZEŃSTWO 

(W TYM 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, 

NGO, DEMOGRAFIA) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobre kształcenie (przygotowanie 

zawodowe), 

- silny sektor NGO, 

- IOB - SFPK, SWPPG, 

 - wysoka skuteczność kształcenia,  

- silne tradycje lokalne, folklor, dziedzictwo 

kulturowe, 

- dużo inicjatyw oddolnych, 

- aktywna rola samorządów i NGO – np. 

Program Grantów Społecznych (PGS), 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego (PRDPP), 

- niż demograficzny + migracje, 

- niska partycypacja społeczna 

(frekwencja w wyborach), 

- zależność NGO od środków 

publicznych, 

- niedostateczny udział NGO 

w świadczeniu usług publicznych, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wysoki stopień skolaryzacji dzieci 3-5, 

- popularyzacja wielodzietności,  

- powrót emigracji zarobkowej, 

- wzmocnienie więzi społecznych, 

kulturowych, 

- rosnące kwalifikacje przedstawicieli 

NGO, 

- bogata oferta edukacyjna i szkoleniowa  - 

wzrost kompetencji, 

- rozwarstwienie wiekowe, 

- brak - deficyt osób w wieku 

produkcyjnym, 

- wzrost wydatków socjalnych,  

- negatywny odbiór liderów 

społecznych, 

RYNEK PRACY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- wzrost zatrudnienia, 

- przedsiębiorczość mieszkańców,  

- działania PUP, 

- zasoby siły roboczej,  

- system wspierania rozwoju 

gospodarczego, 

- niskie koszty pracy, 

- przedsiębiorczość społeczna, 

- niekorzystna struktura bezrobocia, 

- niedopasowanie kwalifikacji do 

potrzeb rynku pracy, 

- brak mobilności,  

 - jakość ofert pracy,  

- niski poziom wykształcenia,  

- „szara strefa” – praca na „czarno”, 

bez ubezpieczenia i ewidencji, 

- umowy śmieciowe, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- nowe aktywne formy wsparcia 

bezrobotnych, 

- współpraca z pomocą społeczną,   

- zwiększająca się ilość środków unijnych,  

- powrót do kształcenia zawodowego, 

- wzrost aspiracji zawodowych kobiet, 

- rozwój ekonomii społecznej, 

-  migracja wysoko wykwalifikowanej 

kadry, 

- źle definiowane programy 

aktywizacyjne,  

- biurokracja, 

- wysokie koszty pracy,  

- nadużywanie elastycznych form 

zatrudnienia, 
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ZDROWIE I POLITYKA 

SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- POZ - dobrze przygotowane, dostępność  

- poprawa infrastruktury SP ZOZ w 

Gostyniu, 

- sprawny system opieki nad dzieckiem 

(DD, piecza zastępcza),  

- dobrze funkcjonujący PCPR,  

- aktywne NGO, 

- sieć prywatnych placówek zdrowia, 

- szpital oo. Bonifratrów, 

- wysoki poziom specjalizacji w zakresie 

pomocy społecznej, 

- powierzania zadań z zakresu pomocy 

społecznej organizacjom pozarządowym, 

- braki w kadrze medycznej, 

- kontraktowanie usług przez NFZ,  

- braki w poradniach 

specjalistycznych, 

- brak podziału rynku – specjalizacji, 

usług medycznych między 

szpitalami, 

 - niewystarczający poziom 

współpracy między poszczególnymi 

instytucjami pomocy społecznej, 

- niewystarczająca oferta usług 

społecznych dla osób starszych,  

- kwestie własnościowe, 

- malejąca liczba wniosków do DPS, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- środki UE na zdrowie, 

- chirurgia dziecięca na wysokim poziomie, 

- rosnąca rola NGO w pomocy społecznej, 

- partnerstwo publiczno-społeczne oraz 

partnerstwo publiczno-prywatne, 

- ofert szkoleń i doskonaleń zawodowych, 

- duża ilość DPS-ów,  

- problemy własnościowe bazy,  

-starzejące się społeczeństwo, 

- mapa usług zdrowotnych, 

- dekapitalizacja majątku, 

- deficyty w wyspecjalizowanej 

kadrze polityki społecznej, 

- migracje, 

- wzrost zagrożeń dla rodziny, 

KULTURA, 

TURYSTYKA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- wydarzenia kulturowe, 

-  Strefa Militarna, 

-  biskupizna, 

- dworki i pałace, 

- dużo inicjatyw oddolnych,  

- działania LGD oraz MZT WG, 

- wspólna koncepcja tras rowerowych, 

- turystyka sakralna, 

- brak atrakcyjnych miejsc 

przyrodniczych, 

- mało lasów,  

- słaba baza turystyczna,  

- brak powiatowej bazy (kultura), 

- niska edukacja kulturalna,  

- brak spójnej strategii kultury 

i turystyki,  

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój sieci ścieżek rowerowych, 

- aktywne NGO,  

- zalew (Rokosowo + Gostyń),  

- turystyka pielgrzymkowa (+ 

weekendowa), 

- potencjał dla turystyki krajoznawczej i 

religijnej, kulturowej, 

- rosnąca moda na lokalność, 

- kopalnia, 

- zanieczyszczenie przyrody 

(azotany, produkcja rolna),  

- zbyt małe nakłady (na to zawsze 

można zaczekać), 

- brak współpracy między 

jednostkami kultury w skali powiatu,  
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- potencjał kulinarny regionu, 

WSPÓŁPRACA, 

PARTNERSTWO 

(Z NGO, INNYMI 

SAMORZĄDAMI) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- aktywni mieszkańcy, w tym grupy osób 

starszych (UTW), 

- lokalni liderzy,  

- współpraca międzynarodowa 

(Unterallgäu),                                           

- oferta wsparcia na rynku dla firm 

(SFPK,SWPPG), 

- narzędzia współpracy: PGS, drogi, 

szpital,  

- konwent wójtów,  burmistrzów, 

- mała samodzielność NGO 

(pieniądze głównie z samorządu), 

- ograniczone środki na 

społeczeństwo,  

- brak dobrych praktyk w zakresie 

współpracy, 

- duży stopień nieufności we 

wzajemnych relacjach 

przedsiębiorca – samorząd, 

- brak wypracowanych zasad 

partnerstwa, 

- brak spójnej wizji rozwoju,  

- brak mechanizmów koordynacji 

i współpracy, np. przy terenach 

inwestycyjnych, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,  

- dodatkowe dofinansowanie na projekty 

partnerskie,  

- realizacja zadań ponad kompetencjami,  

- rosnąca presja na wzrost 

„trójsektorowości”, 

- zwiększenie roli inicjatyw w zakresie 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

- wzrost kompetencji biznesu,  

- nierównomierne zaangażowanie 

gmin,  

- konflikt między samorządami,  

- duża rywalizacja i rozdrobnienie 

NGO, 

- kryzys demograficzny, wzrost 

wydatków socjalnych,  

- brak ciągłości w myśleniu 

strategicznym,  

- potencjalne obszary konfliktów: 

środki finansowe, asymetria 

możliwości,  

ZASOBY 

PRZYRODNICZE, 

LOKALIZACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- wietrzność,  

- wysoka kategoria gleb (bonitacja),  

- wysoka kultura rolna, 

- niska lesistość,  

- deficyt wody powierzchniowej,  

- zanieczyszczenia pochodzenia 

rolniczego, koncentracja produkcji 

zwierzęcej,  

- niska świadomość ekologiczna,  

- słaba melioracja, 

- niska retencja wód,  

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- surowce naturalne, 

- eksploatacja zasobów,  

- podtopienia, 

- „stepowienie” terenu – erozja 
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- energia OZE,  

- lokalny rynek rolno- spożywczy, 

-  elementy małej retencji,  

gleby, 

- pogarszanie jakości wody pitnej,  

- pogorszenie zdrowia mieszkańców, 

- deficyt ziemi rolnej, 

GOSPODARKA 

(W TYM ROLNICTWO, 

PRZEMYSŁ) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- rozwinięty przemysł i rzemiosło, 

- kształcenie zawodowe,  

- strefy gospodarcze - preferencje 

podatkowe,  

- transfer technologii,  

- mechanizacja rolnictwa,  

- tradycyjne gospodarstwa rodzinne, 

- przetwórstwo rolno-spożywcze, 

- relatywnie silny eksport, 

- duże nasycenie rynku produkcyjnego, 

dużymi firmami, z kadrą specjalistyczną i 

know-how, 

- deficyt pracowników 

wykwalifikowanych, 

- niskie płace (jawne),  

- brak specjalistów - p. innowacyjne,  

- poza głównymi szlakami 

komunikacji, 

- niska podaż gruntów,  

- brak inicjatyw klastrowych i 

kooperacji, 

- słabe powiązanie firm na lokalnym 

rynku, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- dywersyfikacja produkcji,  

- indywidualna przedsiębiorczość,  

- rozwój usług związanych ze starzeniem 

społeczności,  

- preferencje podatkowe – lokalne, 

- ekologiczna żywność, 

- potencjał dla rozwoju spółdzielczości,  

- dystrybucja żywności bezpośrednio przez 

producentów, 

- odpływ kapitału,  

- migracja zarobkowa,  

- szara strefa, 

- niska skłonność rolników do 

współpracy i inicjatyw,  

- rozwój sieciowego biznesu, 

EDUKACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- rozbudowana sieć szkół, 

- specjalizacja szkół,  

- zróżnicowanie kierunków kształcenia,  

- dobra jakość kształcenia zawodowego,  

- współpraca z przedsiębiorstwami, 

- wymiana międzynarodowa, 

- dobra infrastruktura szkolna, 

- dobre wykorzystywanie funduszy 

unijnych, 

- niedostosowanie części kierunków 

do rynku pracy, 

- migracja uczniów,  

- dostępność komunikacyjna, 

- niedostateczna ilość i niska 

różnorodność zajęć pozalekcyjnych, 

- współpraca szkoła – rodzice – 

NGO, 

- wysokie bezrobocie wśród 

absolwentów, 

- jednostkowy wzrost kosztów 

publicznego systemu oświaty,  

- wyniki egzaminacyjne z 

przedmiotów ścisłych, 
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Poszczególne elementy analizy SWOT przedstawiono graficznie, z wyszczególnieniem 

również poszczególnych obszarów diagnozy. Wykonane to zostało w ten sposób, że każda 

cecha została oceniona pod względem siły oddziaływania (1- dość niskie oddzialywanie, 3 – 

silne oddziaływanie). W ten sposób otrzymano obraz oddziaływania poszczególnych 

obszarów pod względem ich silnych, słabych stron, szans lub zagrożeń. Taka wskaźnikowa 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- fundusze unijne, 

- rozwój doradztwa zawodowego, 

- kształcenie ustawiczne, 

- oferta niepubliczna na rynku, 

- wzrost znaczenia NGO,  

- odnalezienie nowej szansy kształcenia 

ustawicznego, 

- niż demograficzny, 

- bezpieczeństwo ucznia, 

- „drenaż mózgów” – wyjazd 

najzdolniejszych absolwentów, 

- migracje ludności, w tym za 

granicę, 

- płytki i mało atrakcyjny rynek pracy 

dla absolwentów, 

KOMUNIKACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobra gęstość drogowa, 

- duży wybór firm drogowych, 

- przebudowa drogi nr 434, 

 

- zły stan techniczny dróg, 

- brak środków, 

- brak obwodnicy, 

- odległość od głównych korytarzy 

transportowych TENT, 

- „wąskie gardła” komunikacyjne 

w Gostyniu, 

- brak/słaba komunikacja kolejowa, 

- dekapitalizacja infrastruktury 

drogowej 

i kolejowej, 

- brak bezpiecznych tras 

rowerowych, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych, 

- budowa obwodnicy drogi wojewódzkiej 

i krajowej, 

-  skrócenie czasu przejazdu do Poznania 

- współpraca JST, 

- odciążenie drogi 434 po całkowitym 

oddaniu do użytku drogi E5, 

- koncepcja tras rowerowych dla powiatu 

gostyńskiego, 

- eksploatacja dróg, 

- zwiększająca się liczba pojazdów, 

- dalsza dekapitalizacja 

infrastruktury, 

- brak środków finansowych. 
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ocena pokazuje, że relatywnie najwięcej cech nagatywnych dotyczy obszaru komunikacji 

oraz zasobów przyrodniczych.  
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Rozdział V Cel główny, osie, cele szczegółowe i działania  

 

1. Cel główny 

PODNISIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ WZMOCNIENIE 

POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO POWIATU 

2. Osie i cele szczegółowe 

Oś 1. Gospodarka i środowisko 

Cele szczegółowe 

1. aktywna działalność Rady Gospodarczej, 

2. duże możliwości i dobre warunki inwestycyjne w powiecie, 

3. rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, 

4. rozwinięte innowacyjne formy współpracy przedsiębiorstw, 

5. zwiększona rola turystyki krajoznawczej, pielgrzymkowej, 

6. wypromowane lokalne produkty, 

7. silna przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna, 

8. racjonalna i proekologiczna gospodarka energią cieplną i odpadami, 

9. większa ochrona zasobów przyrodniczych powiatu, 

10. kształtowanie funkcjonalnych układów przestrzennych jednostek osadniczych wpisujących się 

model rozwoju zrównoważonego oraz zapewniających ład przestrzenny, 

11. podniesienie na wyższy poziom estetyki i czystości przestrzeni, 

12. wdrożenie procesów rewitalizacji na obszarach zdegradowanych. 

Obszary interwencji Działania 

Współpraca z 

przedsiębiorcami, 

instytucje otoczenia 

biznesu 

 rozszerzanie formuły i dynamiki działania Rady Gospodarczej, 

 przyjęcie i wdrożenie mechanizmów promocji lokalnej gospodarki 

i możliwości inwestycyjnych, 

 rozwój i upowszechnianie finansowych instrumentów wsparcia 

drobnych przedsiębiorstw, 

 rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskiwania 

kapitału pod działalność gospodarczą, 

 wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu – finansowe, rzeczowe, 

w zakresie definiowania zadań, 

 prowadzenie analiz dotyczących środowiska gospodarczego powiatu, 

 rozwijanie partnerstwa między władzami publicznymi 

a przedsiębiorstwami, z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu, 

 realizacja inwestycji z wykorzystaniem alternatywnych mechanizmów 

finansowych, w tym w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego, 

 rozwój i promocja innowacyjnych form współpracy przedsiębiorstw, 

grup producenckich, klastrów, 
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 rozwijanie partnerstwa między przedsiębiorstwami a lokalnymi 

szkołami, 

Ochrona środowiska 

 

 odnawianie zasobów zdegradowanych, przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniom, zwłaszcza pochodzenia rolniczego, 

 przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód gruntowych i podziemnych, 

 wdrażanie programu małej retencji i poprawa retencyjności wód w 

powiecie, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

 zwiększenie zastosowania systemów wykorzystujących energie 

odnawialną, 

 realizacja edukacji ekologicznej, 

 zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń powietrza, 

Dialog gospodarczy  

 budowanie partnerstwa samorządów na rzecz wspólnych inwestycji, 

zwłaszcza w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i społecznej, 

 podejmowania wspólnych z samorządami działań na rzecz 

wzmocnienia instytucji otoczenia biznesowego, 

 dokonywanie wspólnej oceny sytuacji gospodarczej i rynku pracy 

powiatu gostyńskiego wraz z wnioskami i propozycjami działań, 

 polepszenie warunków i bodźców inwestycyjnych oraz promocja 

potencjału inwestycyjnego powiatu, 

Turystka 

 poprawa infrastruktury turystycznej, 

 wspieranie rozwoju agroturystyki, 

 opracowanie, rozwijanie i promocja produktu turystycznego powiatu, 

 współpraca z Międzygminnym Związkiem Turystycznym 

Wielkopolska Gościnna oraz Stowarzyszeniem: „Lokalna Grupa 

Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie: stworzenie i rozwój 

markowych produktów turystycznych, promowanie walorów naszego 

regionu, 

 rozwój i promocja szlaków turystycznych, w tym ścieżek rowerowych 

i konnych, 

 podejmowanie skoordynowanych z innymi podmiotami (w tym 

w partnerstwie międzysektorowym) działań na rzecz 

zagospodarowania istotnych w skali województwa zasobów 

krajoznawczych powiatu: dworów i pałacy, szlaków religijnych, 

szlaków kolejowych, zanikających rzemiosł i zawodów turystyki 

festiwalowej, 

Wspieranie 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich 

 wspieranie produkcji i promocja żywności ekologicznej, 

 inicjowanie i wspieranie powiązań między producentami rolnymi, 

a także między producentami a konsumentami, 
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 poszukiwanie i wspieranie marki lokalnych produktów i grup 

producenckich, 

 wspieranie, poprzez instytucje otoczenia biznesu, przedsięwzięć 

okołorolniczych i pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach 

wiejskich, 

 zwiększenie dostępności komunikacyjnej i mobilności na obszarach 

wiejskich, 

Rewitalizacja terenów 

zdegradowanych 

 zinwentaryzowanie obszarów wymagających rewitalizacji wraz 

z oceną ich wartości urbanistycznych, architektonicznych (obiektów), 

historycznych, przyrodniczych oraz użytkowych, a także określeniem 

przyszłych funkcji, 

 zachęcenie podmiotów gospodarczych oraz inwestorów do 

podejmowania działań rewitalizacyjnych oraz wspomaganie takich 

działań, 

Przedsiębiorczość 

społeczna  

 stymulowanie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, 

 wdrażanie i rozszerzanie formuły partnerstwa na rzecz ekonomii 

społecznej w powiecie gostyńskim. 

 

Powiązania z dokumentami strategicznymi  
 

Nazwa dokumentu  cele/priorytety 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel I. 1.5 Zapewnienie ładu przestrzennego 

Cel II.2.3 Zwiększenie konkurencyjności 

i modernizacja sektora rolno-spożywczego 

Cel II.6.6 Poprawa efektywności energetycznej 

Cel III.3.3 Tworzenie warunków dla rozwoju 

ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych 

oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich 

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.  

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska 

i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka 

Oś Priorytetowa 3 Energia 

Oś Priorytetowa 4 Środowisko 

Strategia parasolowa. Projekt „Partnerstwo 

samorządów płd. Wielkopolski na rzecz 

Cel strategiczny: Usługi komunalne; Usługi 

edukacyjne; Usługi pomocy społecznej 
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zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Stowarzyszenie LGD 

„Gościnna Wielkopolska” 

 

Oś 2. Zdrowie i spójność społeczna 

cele szczegółowe 

1. wzrost jakości życia i efektywne zarządzanie systemami wsparcia osób niepełnosprawnych, 

2. wzrost realnego bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych, 

3. ograniczenie wykluczenia społecznego osób w wieku aktywności zawodowej, 

4. rozbudowany system wsparcia osób starszych, 

5. wysoka jakość systemu wsparcia rodziny z dziećmi, 

6. wysoki poziom wsparcia dla integracji społecznej. 

Obszary interwencji Działania 

Zasoby rynku pracy i zatrudnienie 

 

 aktywizowanie bezrobotnych z tzw. „grup ryzyka” 

poprzez realizację skierowanych do konkretnych 

grup projektów, 

 przeprowadzanie cyklicznych analiz rynku pracy 

powiatu gostyńskiego, 

 rozszerzenie oferty Klubu Pracy oraz doradcy 

zawodowego, 

 wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego, 

 rozpowszechnianie ofert pracy, zwłaszcza dla 

absolwentów, 

 realizacja programów z zakresu dokształcania 

i przekwalifikowania osób poszukujących pracy, 

 promowanie adaptacji przedsiębiorstw i ich 

pracowników do warunków zmieniającego się rynku, 

 wzmacnianie polityki równości szans w dostępie do 

rynku pracy, 

Ochrona zdrowia 

 

 przebudowa i modernizacja obiektów publicznej 

opieki medycznej, 

 zwiększenie samodzielności i odpowiedzialności 

władz SP ZOZ w zakresie podejmowanych 

inwestycji, kondycji finansowej placówki, jakości 

usług, 

 ankietowanie opinii publicznej na temat jakości 

świadczonych usług z zakresu opieki zdrowotnej, 

 promocja zdrowia: tworzenie i realizacja programów 

profilaktycznych, promowanie aktywnych form 
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spędzania wolnego czasu, 

Pomoc i integracja społeczna 

 

 wprowadzanie programów edukacyjno-korekcyjnych 

obejmujących swym zainteresowaniem osoby 

wykluczone z rynku pracy, 

 utworzenie kolejnych placówek wsparcia dziennego, 

poprawy oferty kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, 

 prowadzenie, w celu zapobiegania patologiom w 

rodzinach (alkoholizm, narkomania), profilaktyki 

wśród młodzieży na każdym szczeblu nauczania 

oraz wspierania rodziny w sytuacjach kryzysowych 

poprzez rozszerzenie ofert poradnictwa 

specjalistycznego, 

 likwidowanie barier architektonicznych w budynkach 

i na ulicach (np. chodniki), a także barier 

komunikacyjnych i społecznych, 

 rozwijanie usług opiekuńczych, prowadzenie terapii 

i rehabilitacji, 

 pomaganie rodzinom z osobami niepełnosprawnymi 

w sprawowaniu opieki (w oparciu o wolontariat), 

 promowanie nowych stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

 wspieranie organizacji pozarządowych działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, 

 podejmowanie działań w celu integracji 

i zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie 

społeczne poprzez umożliwienie im uczestniczenia 

w życiu szkoły, środowiska oraz stworzenie im 

atmosfery „bycia” z całym społeczeństwem, 

 wspieranie integracji społecznej mieszkańców 

obszarów wiejskich oraz rozwój usług społecznych 

na tych obszarach, 

 wspieranie inicjatyw o charakterze informacyjnym, 

szkoleniowym i promocyjnym, zwłaszcza na terenach 

wiejskich, 

Spójność społeczna   stworzenie sieci partnerstw lokalnych 

i ponadlokalnych na rzecz podnoszenia efektywności 

usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych 

i rehabilitacyjnych oraz profilaktyki zdrowia, 

 udrożnienie systemu aktywizacji zawodowej 
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i włączania osób niepełnosprawnych na otwarty 

rynek pracy, 

 budowa i wdrożenie programu celowego 

dotyczącego wsparcia seniorów, 

 upowszechnienie i poszerzenie oferty form wsparcia 

dziennego w organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży oraz wsparcia specjalistycznego, 

 wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków 

pieczy zastępczej, 

 działania zmierzające do zwiększenia ilości 

działających na obszarze Partnerstwa Centrów 

Integracji Społecznej, 

 działania zmierzające do zwiększenie liczebności 

i rozwoju działalności już istniejących lokalnych 

podmiotów ekonomii społecznej, 

 działania zmierzające do upowszechnienia realizacji 

usług publicznych z zachowaniem zasad 

odpowiedzialności społecznej. 

 

Powiązania z dokumentami strategicznymi  
 

Nazwa dokumentu  cele/priorytety 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel III.1 Integracja społeczna 

Cel III.2 Zapewnienie dostępu i określonych 

standardów usług publicznych 

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 

  

Strategia parasolowa. Projekt „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na 

rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Stowarzyszenie LGD 

„Gościnna Wielkopolska” 

Cel strategiczny: Usługi pomocy społecznej 

 

Oś 3. Edukacja  
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cele szczegółowe 

1. system edukacji jest elastyczny  i dostosowujący się do potrzeb rynku pracy, 

2. silny trzeci sektor, aktywny także w obszarze rynku pracy i polityki społecznej, 

3. ułatwiony dostęp do pozyskania nowych umiejętności i kwalifikacji, 

4. dobry stan przygotowania zawodowego absolwentów, 

5. dobra, rozwinięta infrastruktura edukacyjna wraz z wyposażeniem, 

6. zwiększona rola e-edukacji, 

7. wdrożone w procesach kształcenia na każdym stopniu, treści odnoszące się do 

zidentyfikowanych trendów w sferze gospodarczej i społecznej, 

8. uruchomione oddolne procesy uczenia się i doskonalenia szkół, placówek oświatowych oraz 

JST na obszarze powiatu ukierunkowane na szybsze generowanie zmian w jakości 

kształcenia, 

9. dobra jakość edukacji poprzez skuteczną absorpcję nowej wiedzy w zakresie metod 

i technik kształcenia, 

10. procesy edukacyjne zintegrowane z rozwiązywaniem problemów społecznych, gospodarczych 

oraz środowiska naturalnego. 

Obszary interwencji Działania 

Oświata na rzecz przedsiębiorczości  dostosowanie profili i specjalności kształcenia do 

potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wyzwań 

przyszłości, 

 wdrożenie procesów kształcenia integrujących 

wartości lokalne (kultura, dziedzictwo, gospodarka 

itp.) w treściach edukacyjnych, 

 upowszechnianie idei doskonalenia zawodowego 

w celu podwyższania i zdobywania nowych 

kompetencji merytorycznych i osobowościowych, 

 wzmocnienie działań i zachęt w kierunku wyboru 

przez uczniów kształcenia w zakresie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, 

 stworzenie profesjonalnej kadry doradców 

zawodowych lub centrum kształtowania karier, 

 wspieranie kształcenia ustawicznego i praktycznego, 

Infrastruktura edukacyjna  inwestycje w bazę materialną i wyposażenie szkół: 

zakup sprzętu i pomocy naukowych, 

 podejmowanie działań z zakresu komunikacji 

publicznej oraz innych form komunikacji (rowerowej) 

w celu usprawnienia drogi ucznia do szkoły, 

programy edukacyjne   stworzenie i rozpowszechnienie w szkołach 

ponadgimnazjalnych systemów kształcenia: 

e-edukacji, 
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 połączenie szkół ponagimnazjalnych systemem 

informatycznym, umożliwiającym wspólne 

kształcenie i kształcenie na odległość, 

 stworzenie elektronicznego systemu wymiany 

informacji oświatowych, 

 tworzenie programów pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem 

języków obcych, przedsiębiorczości i nauk 

przyrodniczo- matematycznych, 

 wdrażanie programów edukacyjnych dla uczniów 

z obszarów wiejskich, uczniów niepełnosprawnych, 

uzależnionych, zmarginalizowanych społecznie, 

 programy stypendialne dla uczniów w zakresie nauk 

matematycznych, przyrodniczych i technicznych, 

współpraca w zakresie promocji 

edukacji i zatrudnienia  

 koordynacja i współpraca samorządu powiatowego 

z gminami w celu wzmocnienia procesu kształcenia, 

dostępu informacji o zawodach i kierunkach 

kształcenia, 

 realizacja staży i praktyk uczniowskich na podstawie 

podpisanych porozumień z firmami, 

 opracowanie i wdrożenie programu współpracy 

międzyszkolnej opartej na wymianie doświadczeń 

("dobrych praktyk"), 

 systemowe rozwiązania dotyczące doskonalenia 

umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie 

stosowania nowych metod i technik w edukacji, 

 organizacja uczniowskich konkursów na koncepcje 

zastosowania technologii IT w szkołach, 

 realizacja staży i praktyk uczniowskich na podstawie 

podpisanych porozumień szkół z firmami 

i instytucjami lokalnymi, powiązane 

z rozwiązywaniem ich problemów, 

 organizacja konkursów przedmiotowych 

i tematycznych dla szkół, związanych 

z rozwiązywaniem problemów lokalnych, 

 projekty edukacyjne kierowane do przedszkoli: treści 

społeczne, ekologia, sport; do szkół podstawowych: 

treści społeczne, gospodarcze, ekologia, sport; do 

gimnazjów: treści społeczne, gospodarcze, migracja, 
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turystyka, ekologia, sport, 

 współpraca pomiędzy szkołami a lokalnymi 

przedsiębiorcami oraz samorządami w celu 

definiowania wyzwań i problemów wymagających 

innowacyjnego podejścia w edukacji, 

 udział w projekcie edukacyjnym „Czas zawodowców 

BIS – zawodowa Wielkopolska”. 

 

Powiązania z dokumentami strategicznymi  
 

Nazwa dokumentu  cele/priorytety 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii 

cyfrowych 

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu 

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8 Edukacja 

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego 

Strategia parasolowa. Projekt „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na 

rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Stowarzyszenie LGD 

„Gościnna Wielkopolska” 

Cel strategiczny: Usługi edukacyjne 

 

Oś 4. Komunikacja 

cele szczegółowe 

1. zwiększona dostępność i spójność terytorialna powiatu i poprawa jakości infrastruktury 

komunikacyjnej, 

2. infrastruktura drogowa powiatu powiązana z zewnętrznymi systemami komunikacyjnymi, w tym 

poprzez budowę obwodnic Gostynia i Piasków, 

3. zwiększona dostępność do terenów inwestycyjnych, 

4. zwiększenie roli roweru jako środka transportu w ruchu codziennym, 

5. realizacja zaawansowanych usług publicznych (tj. usług ze wsparciem e-komunikacji) na 

poziomie umożliwiającym budowę inteligentnych (cyfrowych) społeczności, 

6. zwiększone kompetencje cyfrowe, polegające na zorganizowaniu technicznych 

i organizacyjnych warunków dla rozwoju e-kompetencji i e-partycypacji mieszkańców 

(np. pobudzenie różnych form aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości, nowe modele 

i miejsca pracy), 
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7. rozwój zaawansowanych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w ważnych 

obszarach życia społecznego i gospodarczego. 

Obszary interwencji Działania 

Infrastruktura komunikacyjna 

 

 modernizacja i rozbudowa dróg zgodnie z tzw. 

kategoryzacją dróg powiatowych i we współpracy 

z samorządami gminnymi, 

 rozbudowa dróg przy strefach inwestycyjnych 

i terenach o dużym znaczeniu gospodarczym, 

 współpraca powiatu z gminami na rzecz inwestycji 

w drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, na zasadach 

partnerstwa, także finansowego, 

 współpraca samorządów na rzecz budowy 

obwodnicy Gostynia i Piasków, 

 podejmowanie niezbędnych działań w zakresie 

utrzymania i wykorzystania istniejących linii 

kolejowych, 

 współpraca i partnerstwo z sąsiednimi powiatami w 

celu modernizacji dróg poprawiających komunikację 

w układzie subregionalnym, 

komunikacja rowerowa  budowa dróg rowerowych lokalnych i wprowadzanie 

na newralgicznych odcinkach stref ruchu 

uspokojonego, np. o dopuszczalnej prędkości ruchu 

do 30 km/h, 

 adaptacja nieczynnych linii kolejowych dla potrzeb 

ruchu rowerowego, a w przypadku torowisk 

z zachowanymi szynami dla potrzeb ruchu 

rowerowego i drezynowego, 

 realizacja programu EuroVelo – trasa nr 9, 

 systematyczne wdrażanie założeń „Koncepcji 

rozwoju tras rowerowych w powiecie gostyńskim”, 

 budowa uzupełniającej infrastruktury rowerowej: 

stojaków rowerowych, oznakowania 

drogowskazowego, samoobsługowych stacji obsługi 

ruchu rowerowego i innych, 

 aktywizacja mieszkańców związana z realizacją 

„Koncepcji rozwoju tras rowerowych…”, w tym dojazd 

do szkoły, dojazd do pracy, 

 stała promocja ruchu rowerowego wraz z analizą 

zmian jego wielkości w odniesieniu do różnych grup 
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wiekowych, 

komunikacja elektroniczna   realizacja elektronicznego systemu zarządzania 

informacją o podopiecznych ośrodków pomocy 

społecznej, z mobilnym wsparciem pracowników 

opieki społecznych i, gdzie uzasadnione, integracją 

z budowanymi na poziomie krajowym i wojewódzkim 

systemami elektronicznej dokumentacji medycznej, 

 utworzenie sieci samoobsługowych, współdzielonych 

stacji diagnostycznych dla profilaktyki zdrowotnej 

osób w wieku ponad 50 lat wraz z mechanizmami 

wymiany danych z systemami elektronicznej 

dokumentacji medycznej (w szczególności 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej), 

 uruchamianie platform teleedukacji nowej generacji, 

z dostępem do interaktywnej treści edukacyjnej 

tworzonej przez nauczycieli, 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz uruchomienia 

bibliotek i muzeów cyfrowych lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, 

z otwartymi interfejsami dostępowymi do 

przechowywanych treści, 

 utworzenie na szlakach systemu interaktywnych 

wizualizacji atrakcji turystycznych z zastosowaniem 

tzw. rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiające 

wprowadzenie m.in. innowacyjnych gier terenowych, 

 budowanie systemu elektronicznego etykietowania 

produktów żywnościowych w łańcuchu (np. 

ekożywność), 

 wdrożenie elektronicznego systemu/ów 

bezpośredniej dystrybucji lokalnych produktów rolno-

spożywczych (np. internetowa giełda, sklep, 

hurtownia). 

 

Powiązania z dokumentami strategicznymi  

Nazwa dokumentu  cele/priorytety 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii 

cyfrowych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 

dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 
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regionalnych 

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności 

komunikacyjnej regionu 

 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 5 Transport 

Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne 

 

Strategia parasolowa. Projekt „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na 

rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Stowarzyszenie LGD 

„Gościnna Wielkopolska” 

Cel strategiczny: Usługi komunikacyjne 

 

Oś 5. Społeczeństwo  

cele szczegółowe 

1. silny i aktywny sektor pozarządowy, 

2. zróżnicowana gospodarka wiejska – wielofunkcyjność wsi, 

3. zwiększona aktywność mieszkańców obszarów wiejskich, 

4. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

5. zachowane, bogate dziedzictwo kulturowe, 

6. komunikowanie i promocja kultury, 

7. wzmacnianie tożsamości kulturowej, 

8. wzmacnianie jakości i przedsiębiorczości w aktywności kulturalnej. 

Obszary interwencji Działania 

Wzmocnienie mechanizmów 

partnerstwa między administracją 

publiczną a sektorem pozarządowym 

 rozwój Programu Grantów Społecznych, 

 podnoszenie jakości działania administracji 

publicznej w relacjach z sektorem obywatelskim, 

 wspieranie podmiotów i instrumentów dialogu 

międzysektorowego: Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, mechanizmów konsultacji 

działań sektora publicznego, opiniowania itp., 

 wspieranie programów i inicjatyw aktywizujących 

środowiska lokalne, np. program Działaj Lokalnie, 

 rozbudowa infrastruktury służącej organizacjom 

pozarządowym, 

 stymulowanie, we współpracy z jednostkami 

organizacyjnymi oraz partnerami społecznymi, 

działań publicznych podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe, 
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 wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich organizacji 

pozarządowych, 

 włączanie szkół (w tym nauczycieli, uczniów) 

w procesy decyzyjne związane z modernizacją 

lokalnej przestrzeni społeczno–gospodarczej 

(konsultacje społeczne, grupy robocze itp.), 

 inicjowanie współpracy pomiędzy szkołami 

i instytucjami kultury, firmami, JST, NGO, 

Poprawa jakości funkcjonowania 

instytucji publicznych i promocja 

powiatu 

 

 wzmacnianie mechanizmów, zwłaszcza 

elektronicznych, służących poprawie obsługi klienta 

w urzędzie, 

 wzmacnianie jakości tworzonych przez lokalną 

administrację strategii, programów i polityk o zasięgu 

lokalnym, 

 wzmacnianie mechanizmów ewaluacji i monitoringu 

wdrażanych programów, strategii, planów, 

 podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, 

 modernizacja procesów zarządzania, 

 upowszechnianie wizerunku powiatu, jego zadań 

i obowiązków, 

Obszary wiejskie – najmniejsze 

wspólnoty lokalne 

 

 poprawa podstawowych usług na terenach wiejskich, 

 rozwój elementów infrastruktury technicznej, 

warunkującej rozwój społeczno-gospodarczy, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym 

i marginalizacji, 

 dostępność  usług edukacyjnych, np. 

z wykorzystaniem technik informatycznych 

i multimedialnych, 

 wspieranie inicjatyw obywatelskich  na wsi, 

 kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz 

tradycyjnych zawodów, 

 aktywizowanie ludności obszarów wiejskich, 

Rewitalizacja  wspieranie procesów aktywizacji społecznych jako 

komponentu działań modernizacji infrastruktury na 

obszarach zdegradowanych (np. po przemysłowych), 

 inicjowanie i wdrażanie działań rewitalizacji przy 

wykorzystaniu formuły Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego, 

Sport i rekreacja  modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
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  promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

 rozpowszechnianie zajęć rekreacyjnych, 

 wspomaganie imprez rekreacyjno sportowych 

o zasięgu powiatowym, 

Kultura  

 

 ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego, 

 rozwój lokalnej infrastruktury kultury i zapobieganie 

degradacji obiektów kultury, 

 rozpowszechnianie dorobku kulturalnego powiatu, 

 wspomaganie imprez kulturalnych, lokalnych 

twórców, zanikających tradycji i wyrobów, 

 wspieranie projektów kulturalnych i kulturalno-

edukacyjnych opartych na współdziałaniu młodzieży 

z seniorami, 

 oznakowanie miejsc i zdarzeń ważnych dla pamięci 

i kultury lokalnej oraz zbudowanie przystępnej 

narracji dla mieszkańców i turystów, 

 wspieranie różnorodności oferty kulturalnej, 

 kulturalny start-up. Inicjowanie nowych projektów 

i miejsc kultury i turystyki kulturowej, 

 zbudowanie wspólnej dla gmin, otwartej kolekcji 

najważniejszych marek i ich lokalizacji, która służyć 

będzie jednolitej promocji kreatywności społeczności 

lokalnych poprzez prezentację najważniejszych 

projektów i postaci, 

 wspieranie wielodyscyplinarności organizacji 

i projektów kulturalnych. 

 

Powiązania z dokumentami strategicznymi  

Nazwa dokumentu  cele/priorytety 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Cel I.3. Wzmocnieni warunków sprzyjających 

realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia 

Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 4 Środowisko 

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału 
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ludzkiego 

Strategia parasolowa. Projekt „Partnerstwo 

samorządów Południowej Wielkopolski na 

rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług 

publicznych”. Stowarzyszenie LGD 

„Gościnna Wielkopolska” 

Cel strategiczny: Usługi kultury; Usługi edukacyjne 

 

3. Działania szczegółowe 

Rynek Pracy 

Aktywizacja osób 

długotrwale bezrobotnych 

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wzrósł 

w ostatnich 5 latach o 12 pkt. proc. Stąd też osoby 

te należy kierować do doradców zawodowych oraz 

umożliwić  im jak największy dostęp do usług i 

instrumentów ryku pracy. 

Pozyskiwanie większej liczby 

ofert pracy 

Liczba ta z roku na rok wzrasta jednak wiele 

wolnych miejsc pracy nie trafia do urzędu i jego 

klienci nie mają do nich dostępu. Stąd też celem 

jest dotarcie do większej liczby pracodawców. 

Ściślejsza i szersza 

współpraca 

z lokalnymi pracodawcami 

Z oferty Urzędu Pracy korzysta dość wąska grupa 

stałych klientów. Rozszerzenie tej grupy poprzez 

m.in.: współpracę z Radą Gospodarczą Powiatu 

Gostyńskiego pozwoli na dotarcie z ofertą Urzędu 

do większej liczby firm. Planowane jest też 

zorganizowanie Targów Pracy. 

Współpraca poprzez Radę 

Rynku Pracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi 

w zakresie uzgadniania 

kierunków kształcenia 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych powinna być 

bardziej dopasowana do potrzeb rynku pracy. Musi 

zostać położony nacisk na kształcenie w tzw. 

zawodach przyszłości. 

Zwiększenie wydatków na 

instrumenty rynku pracy 

wspierające rozwój 

przedsiębiorczości, 

mobilność mieszkańców,  

dające szansę na pierwsza 

pracę młodym ludziom  

Dużym problemem staje się bezrobocie wśród 

młodych ludzi. Staże, dotacje i bony na zasiedlenie 

powinny być w jeszcze większym zakresie 

wykorzystywane dla poprawy sytuacji osób 

wkraczających na rynek pracy. 
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Edukacja 

Rozbudowa i modernizacja 

bazy kształcenia 

zawodowego  

W 2014 r. Zarząd Powiatu Gostyńskiego przyjął 

program "Modernizacji bazy dydaktycznej szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego na lata 

2014-2019", który zapoczątkował tworzenie 

nowoczesnych pracowni dydaktycznych i 

zawodowych. Rozbudowa i modernizacja 

specjalistycznych pracowni wyposażonych w 

wysokiej jakości urządzenia i pomoce dydaktyczne 

umożliwi stworzenie realnej bazy dydaktycznej 

gwarantującej kształcenie kompetencji 

zawodowych, które przyczynią się do poprawy 

jakości i poziomu kształcenia zawodowego 

uczniów. Pozwoli również na stworzenie stanowisk 

egzaminacyjnych. Dotychczasowy dialog 

edukacyjno-gospodarczy w ramach Powiatowej 

Rady Gospodarczej i podpisane listy intencyjne 

o współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami 

przewiduje również partnerstwo publiczno-

prywatne w zakresie edukacji zawodowej. Dalsza 

współpraca przewiduje również staże i praktyki 

u pracodawców. 

Modernizacja infrastruktury 

sportowej. Budowa boisk 

wielofunkcyjnych w ZSR 

Grabonóg, ZSO Gostyń. 

Budowa sali sportowej 

w ZSS Brzezie wraz 

z dobudową 6 klas 

lekcyjnych. 

Potrzeba rozpowszechniania kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego 

tryby życia i aktywności ruchowej wśród młodzieży 

oraz ograniczone warunki lokalowe wynikające 

z potrzeby realizacji przedmiotu wychowania 

fizycznego. Potrzeba rozbudowy bazy lokalowej dla 

dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. 

Kształcenie kluczowych 

kompetencji, języków obcych 

i IT 

Podniesienie poziomu umiejętności cichego 

czytania ze zrozumieniem. Rozwój kompetencji 

matematycznych, nauk przyrodniczych, łamanie 

barier językowych. 

Zdrowie 

Zakup sprzętu dla SP ZOZ 

Gostyń oraz przebudowa 

budynku administracyjnego 

na potrzeby medyczne 

szpitala  

Potrzeba modernizacji i wymiany sprzętu 

medycznego w związku z wymaganiami Ministra 

Zdrowia, potrzebami diagnostycznymi oraz zużycia 

dotychczasowego sprzętu. Przebudowa budynku 

administracyjnego pozwoli na pozyskanie 

pomieszczeń na potrzeby opieki długoterminowej 

oraz innych potrzeb medycznych (sterylizatornia). 

Komunikacja 
Przebudowa drogi droga nr 

4803 P Poniec-Krobia Zakres 

12,8 km 

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
Droga łącząca ze sobą 3 powiaty (leszczyński, 

gostyński, krotoszyński), łączy ze sobą drogi 

krajowe nr 5 z drogą krajową nr 36. 

 

Przebudowa drogi droga nr 

4087 P Borek Wlkp. - 

Pogorzela, zakres 10,0 km 

Poprawa stanu technicznego, związanego 

z komfortem jazdy. Droga łączy ze sobą siedziby 

dwóch gmin: Pogorzeli i Borku Wlkp. 
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Przebudowa drogi nr 4956P, 

4947P, 4955P, 3909P do 

granicy z powiatem 

kościańskim, zakres 10,0 km 

Poprawa stanu technicznego, poprawa 

odwodnienia, bezpieczeństwo pieszych, komfort 

jazdy. Droga łącząca drogę wojewódzką nr 434 

Gostyń - Poznań z drogą nr 3909P – granica 

powiatu kościańskiego (alternatywne rozwiązanie – 

budowa drogi Żelazno – Siemowo, zakres 2,0 km. 

Przebudowa drogi nr 4907P 

Siedlec – Pępowo, zakres 

3,0 km 

Przebudowa niebezpiecznego odcinka drogi 

biegnącego w szpalerze drzew, które winny być 

usunięte, jednostronnie. Poszerzenie odcinka na dł. 

3,0 km z 5,0 do 6,0 m, wzmocnienie poboczy. 

Droga bardzo ważna dla układu komunikacyjnego 

powiatu, łączy drogi krajowe nr 12 i nr 36, z jedną 

z najważniejszych dróg powiatowych.  

Przebudowa drogi nr 4930P, 

4949P do drogi woj. 434 

Kontynuacja przebudowy drogi prowadzącej do 

Gostyńskiej Strefy Przemysłowej od strony 

zachodniej. Poprawa bezpieczeństwa przez wieś 

Czachorowo (przebudowa kanalizacji deszczowej, 

chodników), komfort jazdy na odcinku Czachorowo 

– Sikorzyn do drogi woj. 434.  

Przebudowa dróg w ramach 

partnerstwa prywatno-

publicznego, długość 

odcinków 30 km 

W ramach przyspieszenia remontów, przebudowy 

dróg powiatowych jest możliwość pozyskania 

partnera, który podejmie się wykonania nakładek na 

odcinkach dróg, na które nie będzie możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych.  

Przebudowa drogi nr 4087P 

Pogorzela-Wziąchów-

Kromolice, zakres 9,0 km 

Poprawa stanu technicznego. Droga łączy powiat 

gostyński z powiatem krotoszyńskim. Włączenie 

ww. drogi do drogi krajowej nr 36. 

Przebudowa drogi nr 4093P 

Piaski-Mszczyczyn, zakres 

6,0 km 

Poprawa stanu technicznego. Ulica Poznańska 

w Piaskach – budowa kanalizacji deszczowej. 

Droga łączy drogę krajową nr 12 z drogą 

wojewódzką nr 437. Planowana przebudowa 

w partnerstwie z powiatem śremskim.  

Wsparcie budowy obwodnic 

na drodze krajowej nr 12 

i drodze woj. nr 434  

Wsparcie finansowe budowy obwodnic miasta 

Gostynia i Piasków. Wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z centrum miast i poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców.  

Ochrona 

Środowiska 
Zakup urządzeń i sprzętu 
laboratoryjnego 
umożliwiającego badanie 
fizyko-chemiczne gleby, 
wody, powietrza 

Wyposażenie laboratorium chemicznego w szkole 
pozwoli na określenie jakości gleby, wody, 
powietrza. Otrzymane wyniki badań pozwolą na 
określenie stanu środowiska i ewentualnej 
konieczności podejmowania działań 
interwencyjnych. 

Budowa zbiorników 
retencyjnych i odbudowa 
małych zbiorników /stawów 
wiejskich/ 

Budowa zbiorników retencyjnych pozwoli na 
poprawę warunków wodnych. Zbiorniki retencyjne 
i stawy mogą mieć również funkcję rekreacyjną 
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Realizacja programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Kontynuacja programu pozwoli na oczyszczenie 
terenu powiatu z wyrobów zawierających azbest do 
których należy przede wszystkim eternit stosowany 
jako materiał pokryć dachowych. 

Całkowite oczyszczenie kraju z wyrobów 
zawierających azbest ma nastąpić do 2032 roku. 

Program realizowany jest przy wsparciu środkami 
w formie dotacji z Wojewódzkiego i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Doposażenie pracowni 
w Zespole Szkół 
Zawodowych w Gostyniu w 
sprzęt i urządzenia z zakresu 
odnawialnych źródeł energii 

Profesjonalne wyposażenie pracowni pozwoli na 
kompleksowe kształcenie młodzieży z zakresu 
budowy, montażu i eksploatacji urządzeń OZE.  

Prowadzenie i wspomaganie 
działań związanych z eko-
edukacją młodzieży  

Udział w organizacji szkoleń, wykładów, spotkań, 
wyjazdów edukacyjnych młodzieży z zakresu 
ochrony środowiska, przyrody. Pomoc przy 
budowie ośrodków edukacji ekologicznej i ścieżek 
przyrodniczych. 

Modernizacja energetyczna 

(termomodernizacja) 

budynków użyteczności 

publicznej w tym m.in.: 

budynek SP ZOZ, budynek 

ZSS w Brzeziu- stara część, 

budynek administracyjny ul. 

Poznańska 200, Ośrodek 

Zdrowia(ZOL) ul. 

Wrocławska 

Realizacja zadania pozwoli zmniejszyć zużycie 

energii, zmniejszy emisję zanieczyszczeń, obniży 

koszty utrzymania.  

Pomoc 

Społeczna 

Winda w DPS 

w Chumiętkach 

Dobudowa szybu i montaż dźwigu osobowego 

w budynku dwupiętrowym. Obecna winda w 

głównym budynku nie pozwala na przewóz osób 

leżących w głównym budynku. Zmieniła się 

charakterystyka mieszkańców placówki 

z dominacją na osoby leżące. Konieczne jest 

usprawnienie funkcjonowania placówki zgodnie 

z obowiązującym standardem usług.  

Samochód w DPS 

w Chwałkowie 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych dla DPS, konieczność 

wymiany zużytego i awaryjnego pojazdu.  

Modernizacja drogi 

wewnętrznej dojazdowej w 

Domu Dziecka 

w Bodzewie 

Konieczność modernizacji nawierzchni drogi 

wewnętrznej dojazdowej w parku w Domu Dziecka 

w Bodzewie przez wyłożenie kostki brukowej - 

zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków. 

Obecna nawierzchnia miękka jest dziurawa, po 

najmniejszym deszczu zamienia się w błoto, co nie 

pozwala na utrzymanie higieny stroju, ale też 
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stwarza niebezpieczeństwo wypadku. 

Turystyka 

Budowa sieci tras 

rowerowych 

w powiecie gostyńskim  

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla 

rowerzystów poruszających się po terenie powiatu 

gostyńskiego oraz poprawa atrakcyjności 

turystycznej regionu poprzez budowę systemu tras 

rowerowych zwiększających dostępność do 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej 

oraz promujących turystykę rowerową. Budowa 

jest zgodna z koncepcją rozwoju tras rowerowych 

w powiecie gostyńskim.  

Organizacja najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych (m.in. 

Festiwal Musica 

Sacromontana, Strefa 

Militarna, Festiwal Tradycji 

i Folkloru w Domachowie, 

Dzień Sera Smażonego 

w Pogorzeli, Ziołowieś, 

Łaciata Wieś) 

Wsparcie organizacji najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych organizowanych w powiecie 

gostyńskim promujących kulturę muzyczną, historię 

militariów oraz tradycję i folklor. Celem jest 

zachowanie, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego.  
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Rozdział VI Wdrożenie i monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego  
 

 Monitoring to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych 

opisujących postęp oraz efekty realizowanych zadań. Jest więc procesem, który ma na celu 

analizowanie stanu realizacji Planu i jego zgodności z przyjętymi założeniami. Istotą 

monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione oraz 

modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze powiatu.  

 Stworzenie systemu monitoringu realizacji Planu Rozwoju lokalnego na lata 2015-2022 

ma na celu określenie: 

 zgodności realizacji przyjętych celów z założeniami, 

 ewentualnych przeszkód w realizacji przyjętych celów, 

 zmian lub zalecenie aktualizacji przyjętych działań lub celów. 

 Monitoring i ocena realizowanych zadań będzie dokonywana w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej, niż raz w roku. Systematyczna nowelizacja Planu Rozwoju lokalnego będzie 

dokonywana w oparciu o wnioski i opinie radnych powiatu gostyńskiego, Zarządu Powiatu, 

odpowiednich komórek organizacyjnych, jak również partnerów społecznych. Należy w tym 

miejscu podkreślić, że Plan jest dokumentem otwartym i winien być uzupełniany cyklicznie.  

 System będzie działał w oparciu sprawozdania z realizacji poszczególnych celów. 

Wydziały i jednostki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy zachowaniu 

wymogu konsultacji z udziałem gmin i partnerów społecznych, w określonym terminie 

dokonają sprawozdania na „półmetku” realizacji Planu. 

 Zarząd Powiatu powinien, na podstawie sprawozdania, przygotować informację dla Rady 

Powiatu, która powinna zawierać: 

 wykaz działań dokonanych w ramach realizacji PRL, 

 propozycję zmian i uzupełnień dla Planu Rozwoju Lokalnego. 

 Będzie to przede wszystkim ocena jakościowa. Koordynację prac w zakresie monitoringu 

oraz sprawozdawczości zapewni Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

 
 


