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Rozdział I Wstęp 

 

1. Uzasadnienie powstania nowego Planu Rozwoju Lokalnego 

Zmieniająca się sytuacja społeczna i gospodarcza na terenie powiatu gostyńskiego 

oraz wyzwania wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, w tym możliwości 

wykorzystania środków pomocowych z nowej perspektywy finansowej w latach 2023 

- 2029, wymagają usystematyzowanych działań podpartych odpowiednią strategią, 

zawierającą główne kierunki działań i zamierzenia w rozwoju samorządu. 

Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego wyznacza te cele i jest też dogodnym 

instrumentem realizacji polityki rozwojowej, która w konsekwencji doprowadzi do 

podniesienia standardów i jakości życia mieszkańców. Jest także kontynuacją 

dokumentu obowiązującego w latach 2013 – 2022. Wpisuje się ponadto w założenia 

określone na poziomie Unii Europejskiej, jak również strategie i programy służące 

realizacji nowej perspektywy finansowej UE. 

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 
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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 samorząd, definiuje zatem zadania, 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 między sektorowego 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, Funduszami Europejskimi dla Wielkopolski  

2021-2027 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 2023-2029. Dokument 

przyjęto w pierwszym kwartale 2023 roku. 
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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 136/805/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 marca 2022 r. powołano 

zespół ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 

2023-2029, w składzie: 

1) Robert Marcinkowski   - przewodniczący zespołu, 

2) Szymon Jakubowski   - wiceprzewodniczący zespołu, 

3) Damian Walczak              - członek zespołu, 

4) Jerzy Ptak               - członek zespołu, 

5) Mirosław Sobkowiak            - członek zespołu, 

6) Justyna Krzyżostaniak            - członek zespołu, 

7) Marek Smektała - członek zespołu, 

8) Maciej Kaźmierczak - członek zespołu, 

9) Maria Wołcyrz            - członek zespołu, 

10) Andrzej Pospieszyński           - członek zespołu, 

11) Joanna Jakubiak            - członek zespołu, 

12) Aldona Majchrzak           - sekretarz 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, 
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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. Zrównoważona Europa 2030 (projekt) 

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. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Trzecia fala nowoczesności 2030 

Ten długookresowy dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element 
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systemu zarządzania rozwoju kraju. Uwzględnia on uwarunkowania wynikające ze 

zdarzeń i zmian w otoczeniu społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w tym 

okresie. Założeniem wyjściowym jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w jak 

najkrótszym czasie. Niezbędne jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na 

kolejne dziesięć lat, czyli do 2030 r. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości 

życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością  

i tempem wzrostu PKB w Polsce.  

Z diagnozy przedstawionej w 2009 roku wynika, że rozwój Polski powinien odbywać 

się w trzech obszarach strategicznych równocześnie: 

 Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (modernizacji), 

 Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 

 Efektywności i sprawności partnerstwa (efektywności).  

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów 

strategicznych, które zostały podzielone na osiem części:  

I. W obszarze konkurencyjności i innowacji gospodarki: 

i. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna 

ii. Polska Cyfrowa 

iii. Kapitał Ludzki 

iv. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II. W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

v. Rozwój regionalny 

vi. Transport 

III. W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

vii. Kapitał społeczny 

viii. Sprawne państwo.  
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3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Regiony, miasta i obszary 

miejskie 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) rozwija postanowienia 

strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, określone w filarze rozwój 

społecznie i terytorialnie zrównoważony. KSRR jest podstawowym dokumentem 

strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 r.  

KSRR proponuje rozwiązanie służące operacjonalizacji celów polityki regionalnej,  

a wraz z uprawnieniem mechanizmów i narzędzie koordynacji interwencji publicznej, 

szczególną wagę w systemie realizacji poświęca projektom strategicznym.  

KSRR formułuje następujące wyzwania:  

 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń dla środowiska, 

 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych,  

 Rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego,  

 Wzrost produktywności innowacyjności regionalnych gospodarek, 

 Rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną  

i warunki życia w regionach, 

 Zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań 

rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 

sektorami,  

 Przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 

problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 

zdegradowanych.  

4. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 (projekt) 

Plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej będzie wspierać zrównoważony rozwój 

polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa i poprawę warunków życia i pracy  

w małych miejscowościach wiejskich. WPR będzie wspierać zrównoważone metody 

gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku; chroniące wodę, glebę  

i powietrze oraz bioróżnorodność. Sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu 

zrównoważonej energii. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym 
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biogospodarka. Poprawa dynamiki rozwojowej zwiększy aktywności zawodową  

i społeczną mieszkańców terenów wiejskich, szczególnie osób wykluczonych. 

Upowszechniane i wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, w tym 

cyfrowe, usuwające bariery rozwojowe wsi  

i rolnictwa.  

 Plan będzie wpierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora 

przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach 

wiejskich. 

 Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe 

bezpieczeństwo żywnościowe.  

 Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność 

biologiczna.  

 Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich.  

5. Wielkopolska 2020. Strategia Rozwoju Woj. Wielkopolskiego do 2020 r. 

W Strategii wskazuje się na nowy model rozwoju regionalnego, zwany modelem 

funkcjonalnym. Ma on przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszego 

województwa i opowiadać na zidentyfikowane wyzwania, które stoją przed 

Wielkopolską w najbliższym czasie. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić 

rozwój naszego województwa, jako społecznie, gospodarczo i terytorialnie 

zrównoważony oraz, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane oraz wykorzystywane 

miejscowe zasoby i potencjały wszystkich obszarów województwa. 

Zidentyfikowanymi celami strategicznymi są:  

 wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców; 

 rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych  

i niematerialnych; 

 rozwój infrastruktury z poszanowanie środowiska przyrodniczego Wielkopolski; 

 wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawność zarządzania 

regionem. 

Rozdział III Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej 
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1. Położenie i zasoby przyrodnicze 

Powiat gostyński usytuowany jest w południowej części województwa 

wielkopolskiego. Sąsiaduje z sześcioma powiatami: kościańskim, jarocińskim, 

rawickim, śremskim, leszczyńskim, krotoszyńskim. 

Powiaty Powierzchnia,km² Ludność 

gostyński 810 75509 

kościański 722 78598 

jarociński 587 71140 

rawicki 554 59956 

śremski 574 61389 

leszczyński 806 58255 

krotoszyński 714 76782 

Dane na podstawie GUS, stan na 31.12.2021 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 

Gminy Ludność 

Gostyń 28109 

Krobia 12886 

Borek 7401 

Poniec 7683 

Pogorzela 4891 

Pępowo 5936 

Piaski 8603 

  Opracowanie na podstawie danych z GUS, stan na 31.12.2021 r. 

Mapka poniżej przedstawia produkcje energii elektrycznej w 2019 roku. Podobnie jak 

przed rokiem, stanowiła 5,8% ogólnej produkcji w Polsce. Z odnawialnych źródeł 
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energii pochodziło 25,3% wyprodukowanej w tym okresie energii elektrycznej,  

tj. więcej niż przeciętnie w kraju –15,5%. Wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do 

2018 r. o 4,0 p. proc. (w kraju wzrosło o 2,8 p. proc.). 

Produkcja energii elektrycznej w 2019 r. 

Opracowanie: Raport o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok.  

 

Energia elektryczna i surowce naturalne zaczynają stanowić duży problem 

ekonomiczny. Dostępność do nich, jak i wysokie ceny, powodują, że będzie to 

element rzutujący na każdą sferę gospodarczą na naszym rynku (nie tylko lokalnym). 

Dlatego tak ważne jest, aby niezależnie zwiększać produkcję energii.  

Dodatkowo powiat gostyński charakteryzuje się relatywnie niskim stopniem 

zalesienia (14% powierzchni), natomiast spośród gmin powiatu, najniższy wskaźnik 

dotyczy gminy Krobia. Sytuacja ta nie zmienia się od wielu lat, czego dowodem jest 

poniższa mapka z 2010 roku – od tego czasu nie zauważono zwiększenia się 

wskaźnika lesistości w naszym powiecie.  
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Mapa. Wskaźnik lesistości w odniesieniu do powiatów województwa wielkopolskiego 

 

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2010 

 

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. Sprzyja temu także dobra jakość 

gleby. 70% gruntów w naszym powiecie stanowią właśnie rolne.  

Intensywna produkcja rolna skutkuje niestety 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  

 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 

 

Zasobom przyrodniczym, a także potencjałowi rolniczemu i rolno-przetwórczemu 

powiatu gostyńskiego zagrażałaby perspektywa eksploatacji węgla brunatnego. 
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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 

dotyczące starzenia się społeczeństwa, które – jak wskazują prognozy – przybiorą na 

sile w nadchodzących dekadach. 

Wykresy poniżej przedstawiają rozkład grup wiekowych ludności powiatu 

gostyńskiego – dla roku 2020 i prognozę dla roku 2050. 
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Przedstawiono wiek i liczbę ludności w odniesieniu do mężczyzn, jak i 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. 

 

Wykres. Kształtowanie się struktury wiekowej ludności powiatu gostyńskiego w 2020 roku 

 [wg prognozy GUS] 

 

Wykres. Kształtowanie się struktury wiekowej ludności powiatu gostyńskiego w 2050 

roku 

[ wg prognozy GUS] 
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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 gostyńskiego w latach 1995 – 2021 

 

 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_gostynski 

 

Wykres. Prognozowana liczba ludności powiatu gostyńskiego w latach 2025 - 2050

 

 

Źródło: https://www.polskawliczbach.pl/powiat_gostynski 

 

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_gostynski
https://www.polskawliczbach.pl/powiat_gostynski
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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 najniższy wskaźnik urodzeń na terenach wiejskich. Innym czynnikiem, 

który wpływa na demografię powiatu, jest bardzo wysokie ujemne saldo migracji.  

Co dodatkowo 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 prawie najwyższy ubytek ludności na skutek migracji. 

Sytuacja ta w roku 2022 jest bardzo trudna do oszacowania, ze względu na 

napływającą ludność z Ukrainy. W związku z brakiem dokładnych informacji o liczbie 

takich osób, które przebywają na naszym terenie – ten współczynnik nie był brany 

pod uwagę.  

 

 

 

 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

19 
 

 

Tabela. Migracje w powiatach na podstawie danych z GUS 

Powiaty 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 suma 

jarociński -100 -15 -105 -79 -171 -19 -201 -31 -721 

krotoszyński -194 -280 -222 -166 -127 -270 -237 -181 -1677 

gostyński -176 -184 -174 -244 -188 -262 -258 -188 -1674 

kościański -69 -14 -116 -83 -107 -165 -156 -119 -829 

leszczyński 330 252 232 373 330 445 493 547 3003 

rawicki -106 -51 -89 -69 -104 -73 -118 -81 -691 

śremski -58 -111 -53 -31 -56 -68 -12 -7 -396 

 

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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Wykres. Ludność według przedziałów wiekowych ( GUS, dane z 2021 r.) 

 

Wykres. Przyrost wskaźnika obciążenia demograficznego dla Polski, Wielkopolski  

i powiatu gostyńskiego ( GUS, dane z 2021 r.) 

 

Obserwowany jest wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego zarówno  

w Polsce, Wielkopolsce oraz powiecie gostyńskim. Najwolniejszy przyrost notujemy 

w powiecie gostyńskim, natomiast w Polsce i Wielkopolsce rośnie w jednakowym 

tempie względem roku poprzedniego. Starzejące się społeczeństwo, a co za tym 
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idzie wzrastająca liczba niesamodzielnych osób starszych to uniwersalny problem 

społeczny, występujący w całej Polsce. Wzrost liczby osób starszych wymagających 

opieki – oprócz spadku jakości życia społeczeństwa w tej grupie wiekowej – 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 2021 roku wynosiła w powiecie 

gostyńskim 4,2%. We wszystkich powiatach zauważalny jest spadek stopy 

bezrobocia. Największy w powiatach: śremskim, jarocińskim oraz kościańskim. 

Sytuacja ta lekko zmieniła się w 2020 r., kiedy we wszystkich wskazanych powiatach 

stopa ta uległa zwiększeniu. Przewiduje się, że w 2023 r zaobserwowany zostanie 

zwiększony poziom bezrobocia, głównie ze względu na wzrost kosztów mediów  

i wyższą inflację.  

Wykres i tabela. Stopa bezrobocia rejestrowanego w lata 2015 – 2020 (dane GUS) 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Stopa bezrobocia 2015-2020

jarociński krotoszyński gostyński kościański

leszczyński rawicki śremski



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

22 
 

Powiaty 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

jarociński 8,9 5,9 4,6 3,8 3,7 5,1 

krotoszyński 5,8 4,9 3,7 3,3 2,9 3,9 

gostyński 8,3 7,2 6 5,4 4,8 5,6 

kościański 5,8 4,8 3,5 3 2,7 3,5 

leszczyński 5,1 4,2 3,1 2,8 2,5  2,9 

rawicki 7 5,8 5 4 3,8 4,5 

śremski 5,5 3,9 2,5 1,9 1,9 2,9 

 

Wykres. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie gostyńskim  

w latach 2007-2021 (dane GUS) 

 

Największy udział procentowy bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym 

występuje w powiecie jarocińskim i gostyńskim oraz krotoszyńskim. Najmniejszy 

odsetek osób bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym odnotowany 

został w powiecie śremskim i leszczyńskim. Szczegółowo przedstawiony został 

podział bezrobotnych z uwzględnieniem wieku. Na szczególną uwagę zasługują dwie 

grupy bezrobotnych, tj. osoby w wieku 25-34 lat, oraz w wieku powyżej 45 lat  

– łącznie stanowią ponad 61,5 %. Najmniejszy odsetek stanowią osoby w wieku 

poniżej 24 lat. 
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Wykres. Podział bezrobotnych według wieku (dane GUS, dane z 2021 r.) 

 

Ważnym kryterium podziału osób bezrobotnych, które wpływa na wejście na rynek 

pracy jest wykształcenie. Zarówno w Wielkopolsce, jak i we wszystkich powiatach 

największy udział wśród ogólnej liczby bezrobotnych mają osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. Drugą grupą osób objętych wysokim bezrobociem są 

osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej tego wykształcenia.  

Wykres. Podział bezrobotnych według wykształcenia (dane GUS, dane z 2021 r.) 
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Rynek pracy powiatu gostyńskiego charakteryzowały następujące cechy: 

 liczba osób bezrobotnych w 2020 r. w porównaniu do 2012 roku spadła  

o 2267 osób  

 w 2022 r. na rynku pracy w powiecie gostyńskim można było zaobserwować 

zwiększoną ilość zatrudnionych obywatelek Ukrainy (przez PUP w Gostyniu 

zatrudniono 28 cudzoziemców z Ukrainy na staże i 5 osób na prace 

interwencyjne) 

 przewaga kobiet w strukturze bezrobotnych (w 2020 r. stopa bezrobocia  

u kobiet wynosiła 7,2 %, natomiast u mężczyzn 4,2%), 

 dominacja wśród bezrobotnych osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (34,2%) oraz gimnazjalnym i niższym (24,3%), 

 odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem wynosił 8,5%, 

 przewaga osób młodych w wieku 25 – 34 lat (30,30%), oraz osób powyżej  

45 roku życia (31,2%), 

 w stosunku do całego województwa Wielkopolskiego, powiat gostyński  

w każdym roku miał wyższy wskaźnik bezrobocia, co przedstawia poniższy 

wykres 

Wykres. Podział bezrobotnych według wykształcenia (dane GUS, dane z lat 2015 – 2021 

dotyczą końca roku, za s 2022 r. stopa bezrobocia dotyczy lipca) 
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Bezrobotni powiatu gostyńskiego najczęściej są mieszkańcami wsi  

o wykształceniu zawodowym. Jeśli brać pod uwagę mobilność, to wg 

opracowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu saldo migracji w 2021 r. 

wynosi (-2,6) i jest nieznacznie wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim, 

gdzie wynosiło (-2.5). 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. 

Coraz więcej pracodawców korzysta z pomocy PUP w Gostyniu przy rekrutacji 

pracowników. W roku 2020 do Urzędu wpłynęło 1563 ofert pracy, natomiast  

w roku 2021 nastąpił wzrost tych ofert do poziomu 1807. Liczba osób 

bezrobotnych w 2021 r. wynosiła 1674, co oznaczało, że na 1 osobę 

bezrobotną przypadała więcej niż jedna oferta pracy 

Wykres. Liczba ofert pracy składanych w PUP w Gostyniu w stosunku do liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie gostyńskim w latach 2012-2021  

( GUS i PUP, dane z 2021r.) 
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Oferty pracy w 2021 roku najczęściej przeznaczone były dla: 

- kierowców (kat. C, kat. C+E, kat. B) - 158 ofert, 

  - pracowników fizycznych, gospodarczych - 156 ofert, 

 - pracowników budowlanych (malarz, murarz) – 92 oferty, 

 - sprzedawców – 82 oferty, 

 - operatorów zautomatyzowanej linii produkcyjnej – 64 oferty. 

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. 

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. 

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 2020 roku w powiatach oraz w Wielkopolsce  

(dane GUS) 

 

 

W latach 2014 - 2022 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu realizował projekt 
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w Gostyniu, jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET). 

Poza środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego PUP realizuje zadania 

finansowane z Funduszu Pracy oraz PFRON.  

Z w/w projektów i programów finansowane są wszystkie usługi i instrumenty 

ograniczające bezrobocie. 

Tabela. Liczba osób zaktywizowanych w ramach poszczególnych usług 

i instrumentów rynku pracy 

Aktywna forma 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 

(lipiec) 
Cudzoziemcy 

Ukraina 

Staże 295 291 243 201 156 210 253 38 28 

Prace interwencyjne 35 40 28 51 20 19 46 34 5 

Prace społecznie 
użyteczne 

36 43 24 16 12 11 15 7  

Szkolenia 106 89 130 111 93 95 111 66 18 

Refundacje kosztów 
wyposażenia miejsc 

pracy 
91 45 33 40 31 27 53 21  

Dotacje na działalność 
gospodarczą 

161 108 122 132 112 100 130 80  

Bony stażowe 15 x 5 x x x x X  

Bony Szkoleniowe 5 4 15 x x x x X  

Bony na zatrudnienie 49 8 7 5 5 5 5 4  

Bon na zasiedlenie 17 26 14 15 11 9 3 8  

Dofinansowanie 50+ 21 23 9 8 5 4 4 2  

Razem osób 831 677 630 579 445 480 620 260 51 

W ostatniej kolumnie znajdują się liczby zaktywizowanych uchodźców z Ukrainy. 

Ogółem zarejestrowało się ich 98, pracę poza zatrudnieniem subsydiowanym 

(finansowanym przez PUP) podjęło 16 osób.  
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4. Gospodarka i przedsiębiorczość 

4.1. Analiza sytuacji gospodarczej 

W ostatnich latach można było zaobserwować duży boom budowlany, widoczny 

zwłaszcza w odniesieniu do Gostynia.  Wskazuje na to zarówno duża liczba 

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

ubiegłych nie szacowano tak dynamicznego rozwoju rynku budowlanego. Samorządy 

obawiały się wręcz problemów z tzw. pustostanami.  W latach 2009 - 2013  

w powiecie gostyńskim wydano 648 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych. Natomiast tylko w latach 2018 - 2021 wydano  

ich 815.  

W 2022 roku można było zaobserwować znaczny wzrost cen na materiały 

budowlane. Zwiększone stopy procentowe, (co za tym idzie zwiększone koszty 

kredytowe) powodują problem z otrzymaniem kredytu hipotecznego. Biorąc pod 

uwagę te aspekty, nastąpi zahamowanie na rynku budowlanym. 

Wykres. Pozwolenia na budowę w powiecie gostyńskim 
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Wykres. Mieszkania oddane do użytku 2014 - 2021 (według GUS-u) 

 

Powiat gostyński charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami przedsiębiorczości.  

W stosunku do powiatów ościennych liczba nowych podmiotów gospodarczych  

w rejestrze REGON jest stosunkowo duża. Jednak przez ostatnie lata (tj. od 2020 

roku) we wszystkich obserwowanych powiatach nastąpił spadek rejestracji nowych 

podmiotów. Jest to spowodowane trudną sytuacją rynkową, wywołaną przez 

ogólnoświatową pandemię, jak również zwiększającymi się kosztami utrzymania 

działalności.  

Wykres. Podmioty nowo zarejestrowane w rejestrze REGON według formy prawnej  

i sekcji PKD 2007 (GUS) 
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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 jego struktura (efekty skali produkcji) jest korzystna. 

Relatywnie duży udział w rynku mają bowiem większe firmy. 

 

Mapa. Produkcja sprzedana przemysłu w powiatach na 1 mieszkańca 2014-2020 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Mapa. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w powiatach 2014-2020 (w mln zł) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Mapa. Produkcja sprzedana przemysłu w powiatach na 1 mieszkańca w 2020 r. 

Opracowanie: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 
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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. 

 

Tabela. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 2014 – 2020 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Mapa. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2020 r.

Opracowanie: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021  

Poniżej przedstawiono powiaty w województwie Wielkopolskim biorąc pod uwagę 

strukturę nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach według sektorów 

gospodarki. Obrazuje to jak dużo firm z naszego terenu zajmuje się przemysłem  

i budownictwem. 

Mapa. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach według sektorów w 2020 r. 

 

Opracowanie: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021 
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Wykres. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca; w wieku produkcyjnym, 

wartość brutto średnio w roku, w latach 2014-2020 

 

Nasycenie rynku podmiotami gospodarczymi w powiecie gostyńskim jest na dość 

dużym poziomie. 

Mapa – diagram. Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanej do rejestru REGON  

na 10 tys. ludności w 2020 roku. 

 

Opracowanie: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 

2021  

jarociński krotoszyński gostyński kościański leszczyński rawicki śremski

2014 2102 3370 4282 3854 3261 3258 2573

2015 2930 4246 5353 2442 4098 2299 2306

2016 1968 6746 3344 2773 3960 3535 2499

2017 1705 8111 4639 3970 5127 1621 2080

2018 2471 10966 3250 3950 4752 3755 1837

2019 2803 11354 3956 4371 6130 5384 2342

2020 3506 12591 2781 4374 4209 6021 2905

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

36 
 

Struktura wielkości firm działających na terenie powiatu wskazuje, że istotny 

- w porównaniu do innych powiatów - jest udział firm dużych, zatrudniających 

powyżej 250 pracowników. Mają one szczególną zdolność do absorpcji know-how, 

wdrażania innowacji, czy funkcjonowania na rynkach eksportowych. 

 

Tabela. Podmioty gospodarcze wg zatrudnienia na 10000 mieszkańców (GUS) 

Powiaty (rok 2021) 0-9 10-49 50-249 pow.250 

jarociński 1669,4 48,4 13,5 0,5 

krotoszyński 1618,9 54,2 9,9 1,1 

gostyński 1771,8 71,2 12,4 1,6 

kościański 1810,0 59,8 14,5 1,1 

leszczyński 1964,8 69,0 8,5 0,8 

rawicki 1632,5 70,7 14,4 2,0 

śremski 1976,0 62,0 13,7 1,9 

 

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. 
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Wykres. Dochody na jednego mieszkańca – podatek PIT ( dane GUS)

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Wykres. Dochody budżetu powiatu na jednego mieszkańca – podatek CIT 
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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, 
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- Punkty Obsługi Pożyczkowej – pożyczki dla firm i starterów.  

W dotychczasowej działalności SWPPG realizuje projekty własne i partnerskie oraz 

zadania w ramach pięciu głównych obszarów działania: 

1) Wysoka produktywność pracy, w ramach którego SWPPG realizuje średniorocznie 

3 projekty - (do najważniejszych i jednocześnie długoletnich należy projekt w ramach 

sieci EurodeskPolska „Taste of  Eurodesk” oraz projekt Wolontariat Europejski / 

#DobraRobota. Pozostałymi działaniami w ramach tego obszaru są organizowane na 

przestrzeni ostatnich lat:  

- konferencje i odczyty w szkołach podstawowych i zawodowych,  

- warsztaty aktywizujące dla bezrobotnych,  

- doradztwo dla bezrobotnych, 

- kursy zawodowe.   

Średnia liczba uczestników objętych realizowanymi w ciągu roku projektami wynosi 

170 osób. W ramach tego obszaru Stowarzyszenie realizuje również cykliczne 

szkolenia (średnia ilość szkoleń dla lat 2018-2021 wynosi 35), z których 

średniorocznie korzysta 340 osób. Dodatkowo z doradztwa indywidualnego korzysta 

średnio 107 osób rocznie. 

2) Odważna ekspansja międzynarodowa w ramach, którego SWPPG podejmuje 

działania nastawione na rozwój rynków i współpracy międzynarodowej. 

Najważniejszy projekt tj. e-Go!s. Międzynarodowa promocja gospodarki Powiatu 

Gostyńskiego łączy w sobie wiele inicjatyw służących nawiązywaniu kontaktów, 

współpracy z partnerami zagranicznymi oraz wymianie doświadczeń. Cyklicznymi 

działaniami podejmowanymi w tym obszarze są:  

- promocja gospodarcza podczas wizyt przedstawicieli firm zagranicznych,  

- nawiązywanie kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu w krajach sąsiedzkich,  

- organizacja misji gospodarczych dla firm z regionu powiatu gostyńskiego,  

- współpraca z Drezdeńską Izbą Rzemieślniczą,  
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- tworzenie elektronicznych katalogów o firmach i produktach z powiatu 

gostyńskiego.  

Na przestrzeni lat 2018 2021 średnia liczba uczestników objętych działaniami  

w ramach odważnej ekspansji międzynarodowej wyniosła 55 osób rocznie. 

Natomiast szkolenia realizowane w ramach tego obszaru pozwalają uczestnikom na 

poznanie narzędzi wspierających procesy eksportowe oraz nabycie kompetencji  

w zakresie marketingu i sprzedaży na rynkach zagranicznych. Średniorocznie  

w organizowanych przez SWPPG szkoleniach bierze udział 40 przedstawicieli firm  

z powiatu gostyńskiego. 

Inkubacja know-how, w ramach której SWPPG podejmuje działania nastawione na 

ułatwienie mieszkańcom zakładania działalności gospodarczej, zdobywania wiedzy 

związanej z biznesem oraz nawiązywania relacji między firmami. Jednym  

z najważniejszych projektów w ramach tego obszaru działania jest projekt Debiuty 

Biznesu organizowany od 2017 roku. We wszystkich dotychczasowych edycjach  

w gronie finalistów znalazło się ponad 150 młodych przedsiębiorców. Poza tym 

SWPPG podejmuje inne inicjatywy przyczyniające się do wzrostu inkubacji wśród 

powstających przedsiębiorstw na terenie powiatu gostyńskiego. Wśród cieszących 

się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników można wyróżnić: 

- projekt grupy nieformalnej Wytwórcy Gostyńskich Produktów Lokalnych,  

- projekt Grupa Kreatywna GoUp!,  

- projekt Rekiny Biznesu czyli konkurs na najlepszy biznesplan oraz terenowa gra 

miejska,  

- projekt Otwarta firma w ramach światowego tygodnia przedsiębiorczości. 

Atrakcyjność i różnorodność projektów realizowanych przez SWPPG w ramach 

inkubacji know-how spowodowała, iż roczna średnia liczba osób biorących udział  

w latach 2018  2021 w inicjatywach SWPPG wyniosła 140 osób. Stowarzyszenie  

w ramach tego obszaru realizuje również szkolenia dla osób zamierzających stawiać 

swoje pierwsze kroki w biznesie oraz dla młodych przedsiębiorców. Średniorocznie  

w organizowanych przez SWPPG kursach i szkoleniach bierze udział 95 osób. 
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Kolejnym ważnym działaniem stowarzyszenia jest świadczenie usług informacyjno-

doradczych z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz pozyskiwania 

źródeł finansowania tej działalności. Realizacja powyższego zadania obejmującego 

doradztwo oraz przygotowanie dokumentów strategicznych powoduje, że co roku 

pomoc otrzymuje ok. 80 osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie,  

a średnioroczne łączne wsparcie finansowe uzyskane dzięki działaniom SWPPG dla 

nowo powstających firm wynosi 450 tys. zł.  

Konsolidacja środowiska MŚP, w obszarze którym działania SWPPG koncentrują się 

na budowie platformy współpracy między przedsiębiorstwami wzajemnie oraz 

przedsiębiorstwami a samorządem. Skuteczne nawiązywanie kontaktów, tworzenie 

relacji biznesowych oraz wzajemna promocja jest możliwa poprzez zaangażowane 

działania ze strony SWPPG nastawione na rozwój współpracy biznesowej  

i partnerskiej pomiędzy uczestnikami środowiska MŚP. SWPPG uczestniczy, 

organizuje oraz promuje wiele pomocnych inicjatyw i wydarzeń. Wśród ważniejszych 

można wymienić:  

- Rada Gospodarcza Powiaty Gostyńskiego,  

- Powiatowa Rada Rynku Pracy,  

- Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,  

- Instytucje Otoczenia Biznesu,  

- Wielkopolski Kongres Gospodarczy. 

W ramach działań związanych z celem, jakim jest konsolidacja środowiska MŚP 

organizowane są również spotkania sieciujące, robocze oraz wyjazdy studyjne  

i powiatowe fora gospodarcze. Wynikiem podejmowanych działań przez SWPPG jest 

skuteczna integracja środowiska biznesowego. Średnia liczba podejmowanych 

inicjatyw i organizowanych eventów w roku wynosi 14, a średnia w roku liczba 

uczestników objętych działaniami to 125 osób. 

Wsparcie finansowe (punkt obsługi pożyczkowej), działania SWPPG w tym obszarze 

zmierzają do pomocy przy uzupełnianiu luk kapitału, dostarczania płynności 
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finansowej firm na różnych etapach rozwoju. Dzięki umowom o współpracę z takimi 

instytucjami jak AGROREG SA oraz OCWP Stowarzyszenie oferuje zwrotne formy 

pomocy finansowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub firm  

z długoletnią obecnością na rynku. Stałe monitorowanie rynku pożyczek unijnych dla 

firm oraz uczestnictwo w projektach zewnętrznych pozwoliło na poszerzenie oferty 

wsparcia finansowego o produkty finansowe znajdujące się u innych wiarygodnych 

instytucji finansowych. Wśród ważniejszych można wymienić: 

- Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

- Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, 

- Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, 

- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. 

Realizacja zadań związanych z obszarem wsparcia finansowego przynosi korzyści  

w postaci pozyskania środków dla osób otwierających działalność jak i firm 

istniejących. Łączna średnia wartość pozyskanego dla firm wsparcia finansowego  

w roku wynosi 1 700 000 zł.   

Podsumowując dotychczasowe przedsięwzięcia można stwierdzić, iż na przestrzeni 

kilku lat stowarzyszenie rozwinęło specjalistyczne wsparcie w zakresie usług dla 

sektora MŚP.  

W dotychczasowej działalności Stowarzyszenie pomogło mieszkańcom powiatu 

gostyńskiego uzyskać około 58 mln złotych na rozwój, zrealizowało około 693 

szkoleń, wsparło doradczo 4600 podmiotów, zrealizowało około 47 projektów 

prorozwojowych na terenie powiatu. Dzięki stale poszerzającemu się zakresowi 

działań stowarzyszenie dociera do kolejnych środowisk i nawiązuje współpracę  

z nowymi osobami. 

Usługi świadczone w ramach oferty SWPPG są nieodpłatne. 
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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 20 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 36 udziałowców), SFPK jest jednym 

z najlepiej rozwijających się funduszy poręczeniowych w Polsce. Obecnie kapitał 

zakładowy spółki wynosi ponad 18 mln zł. 

 

Wykres. Struktura udziałowa SFPK Sp. z o.o. 

 

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. 
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Struktura udziałowa SFPK Sp zo.o.
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Oferta SFPK Sp. z o.o. skierowana do sektora MŚP działających na terenie 

województwa wielkopolskiego obejmuje poręczenia: kredytów i pożyczek, transakcji 

leasingowych, wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

faktoringu.  

Od początku działalność Fundusz solidnie wspomógł rozwój przedsiębiorczości 

w sektorze MŚP, poprzez udzielenie 10 910 poręczeń o łącznej wartości ponad  

915 mln zł. 

Przedsiębiorcy z terenu powiatu gostyńskiego zostali wsparci poręczeniem SFPK 

2 582 razy na kwotę ponad 90 mln zł. Poniższy wykres prezentuje rozwój akcji 

poręczeniowej na terenie Powiatu Gostyńskiego. 

 

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

Wartość udzielonych poręczeń w ujęciu narastającym 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

Poniższe wykresy pokazują struktury udzielonych poręczeń na terenie Powiatu 

Gostyńskiego (stan na dzień 09.09.2022 r.) 
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        Wykres. Struktura wg formy prawnej              Wykres. Struktura wg rodzaju kredytu 

 

Wykres. Struktura wg rodzaju działalności    Wykres. Struktura wg wielkości kwoty 

poręczenia 

 

Wykres. Struktura wg wielkości zatrudnienia 
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Niezwykle istotny jest fakt, że Fundusz, począwszy od 2004 roku nieustannie wspiera 

rozwój przedsiębiorczości, poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej: 

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata  

2004  2006” Inicjatywa JEREMIE realizowana pod hasłem: Inicjatywa JEREMIE Dla 

Rozwoju Innowacyjnej Wielkopolski. Dzięki Inicjatywie, Fundusz pozyskał w sumie 

limit 225 milionów zł. 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. W ramach projektu Fundusz wsparł sektor 

MŚP 2 031 razy kwotą 294 007 321,13 zł. Projekt realizowany w latach 2010-2017. 

Projekt JEREMIE 2 realizowany od 2018 roku w ramach Osi Priorytetowej  

1. „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.5. „Wzmocnienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.1. „Instrumenty finansowe 

podnoszące konkurencyjność MŚP” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Fundusz pozyskał łącznie 14 mln zł, które 

wygenerowały dotychczas wsparcie dla sektora MŚP o wartości 51 353 884,99zł. 

Projekt w trakcie realizacji. 

Dnia 14.01.2020 r. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

podpisał Umowę Pośrednika I stopnia Instrument Finansowy Reporęczenie  

nr 4/2020/REPO/I  

z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Celem projektu jest zapewnienie 

wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł 

finansowania z województwa wielkopolskiego, co przyczyni się do trwałego rozwoju 

regionu. W ramach umowy Fundusz wesprze sektor MŚP kwotą 187 500 000 zł. 

Projekt w trakcie realizacji. 

Działalność Funduszu została niejednokrotnie pozytywnie oceniona przez podmioty 

zewnętrzne: 

 2022 r.: Certyfikat Agencji Ratingowej EURORATING Sp. z o.o. o nadaniu 

oceny:  

A z perspektywą stabilną, · 
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 2014 r.: Certyfikat Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej Firma Przyjazna 

Nauce, 

 2014 r.: Certyfikat Przedsiębiorstwo Przyszłości, 

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

A z perspektywą stabilną, 

 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: 

 rozszerzył ofertę o poręczenia faktoringu, wadialne, gwarancji produktów 

dystrybuowanych przez Urzędy Pracy, zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

 w miarę możliwości planuje pozyskiwać środki zewnętrzne,  

 planuje pozyskać środki umożliwiające wspieranie sektora MŚP 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 

Zawiązanie partnerstwa lokalnego w powiecie gostyńskim poprzedzone było 

szeregiem spotkań w podmiotach ekonomii społecznej działających na terenie 

powiatu, wizytami studyjnymi w innych regionach Wielkopolski, aby zdobyć wiedzę 
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na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej u „sąsiadów”.  

11 września 2013 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu nastąpiło 

uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społecznej 

gospodarki rynkowej w Powiecie Gostyńskim. Beneficjentami porozumienia są 

mieszkańcy powiatu gostyńskiego, a w szczególności osoby bezrobotne, w tym 

niepełnosprawne, znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.  

Celem nadrzędnym porozumienia społecznego jest współpraca środowiska 

lokalnego oraz odbudowywanie 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 ograniczania bezrobocia poprzez rozwój instytucji gospodarki społecznej. 

Porozumienie obejmuje działania związane z określeniem obszarów wykluczenia  

w powiecie, stanu i dynamiki lokalnego rynku pracy oraz ujawnieniem jego głównych 

problemów i obszarów wymagających poprawy.  

Partnerstwo lokalne w powiecie gostyńskim jest bardzo aktywne w poszukiwaniu 

nowych form aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej osób długotrwale 

bezrobotnych, korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Partnerzy lokalni 

współpracowali przy powołaniu CIS i spółdzielni socjalnych, które umożliwiają 

budowane nowej jakości życia osób znajdujących się w trudnościach życiowych oraz 

wspólnoty lokalnej.  

Działalność wybranych podmiotów ekonomii społecznej działających  

w powiecie gostyńskim 

 

 Spółdzielnie socjalne „Kamerdyner” i ECOSS funkcjonujące w Krobi  

Spółdzielczość stanowi najbardziej charakterystyczną z form ekonomii społecznej. 

Spółdzielnie prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku 

ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni. Przedmiotem 

działalności spółdzielni socjalnej, zgodnie z ustawą, jest prowadzenie wspólnego 
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przedsiębiorstwa w oparciu 

 o osobistą pracę członków, przy równoczesnym działaniu na rzecz zawodowej  

i społecznej reintegracji jej członków, traktowanym jako działalność statutową 

spółdzielni a nie działalność gospodarczą. Spółdzielnię socjalną mogą zakładać 

osoby fizyczne, a także organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 

terytorialnego i kościelne osoby prawne. Jeżeli założycielami spółdzielni są osoby 

prawne, wystarczy dwóch założycieli. Założyciele mają obowiązek zatrudnienia  

w spółdzielni, co najmniej pięciu osób z grup defaworyzowanych, a osoby te mają 

prawo do uzyskania członkostwa spółdzielni po 12 miesiącach nieprzerwanego 

zatrudnienia w spółdzielni. 

Idea utworzenia Spółdzielni Socjalnej narodziła się w Krobskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej podczas warsztatów dla osób długotrwale bezrobotnych. Powstała grupa 

aktywnych i przedsiębiorczych osób chcących wziąć sprawy w swoje ręce. 

Postanowili oni założyć własne przedsiębiorstwo społeczne. Udało się dzięki pomocy 

Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnych władz, 

Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego oraz 

Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu. Założeniem spółdzielni 

było wspieranie jej członków i dawanie satysfakcji klientom poprzez świadczenie 

usług o najwyższej jakości. 

Spółdzielnia Socjalna Kamerdyner świadczy przede wszystkim usługi cateringowe 

profesjonalnie obsługując organizowane imieniny, urodziny, rocznice, przyjęcia 

zaręczynowe, weselne, komunijne. 

Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” jest jedną z pierwszych w Polsce, którą założyły dwa 

podmioty prawne na różnym szczeblu administracji samorządowej, a mianowicie 

gmina Krobia i powiat gostyński. W 2013 r. powołały one do życia Spółdzielnię, która 

to z sukcesem funkcjonuje w branży komunalnej i drogowej. Wraz z początkiem 2018 

roku w poczet Spółdzielni wstąpił kolejny podmiot administracji samorządowej - 

gmina Krzywiń. 

Działania prowadzone przez Spółdzielnię, łączą w sobie profesjonalizm działalności 

gospodarczej z osiąganiem nadrzędnych, indywidualnych celów społecznych. 

Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które wypracowane zyski 
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przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej. Tak określoną 

politykę Spółdzielni kształtują osoby, które angażując swój potencjał, umiejętności 

i doświadczenie, pracują nad ciągłym rozwojem i doskonaleniem jakości 

świadczonych usług. 

Kadrę Spółdzielni stanowią byli pracownicy „Grupy Remontowej”, działającej przy 

Urzędzie Miasta w Krobi i Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu, oraz Referatu 

Służb Technicznych Urzędu Miasta i gminy w Krzywiniu, a także osoby, które 

pozostawały długotrwale bezrobotne. Dzięki działalności Spółdzielni dostały szansę 

powrotu na rynek pracy oraz możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Obecnie Spółdzielnia Socjalna ECOSS to ponad 24 pracowników, specjalistów wielu 

branż i dziedzin. To także nowoczesny park maszynowy, na stanie którego znajdują 

się: koparko-ładowarka CAT, zestaw do utrzymania zimowego dróg, (piaskarki i pługi 

do odśnieżania) kosiarki komunalne z wysokim wyładunkiem (Iseki, John Deere), 

kosiarki bijakowe drogowe na wysięgniku, zamiatarka drogowa, sprzęt do wycinki  

i utylizacji drzew oraz szereg innego rodzaju sprzętu, pozwalającego realizować 

nawet najbardziej specjalistyczne zlecenia. 

W okresie swojej działalności Spółdzielnia Socjalna Ecoss wykonała wiele 

zróżnicowanych projektów na zlecenie kilkudziesięciu klientów, wśród których 

znalazły się: gminy: Krobia, Kobylin, Borek Wielkopolski; powiat gostyński, a także 

takie przedsiębiorstwa jak: Acciona, WIX-Filtron, Gaz-System S.A, Chod-Dróg, 

Hodowla Roślin Smolice. 

W portfolio usług znajdują się: 

 budowa ciągów pieszych i dróg oraz parkingów z kostki brukowej;   

 budowa dróg śródpolnych z płyt betonowych łączonych przegubowo; 

 wykonywanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 

 utwardzanie terenu, wykonywanie podbudów;  

 roboty ziemne koparko-ładowarką oraz transport urobku, wywóz gruzu; 

 ogrodzenia panelowe; 

 prace budowlane oraz remontowe; 

 remonty drogowe masą na zimno oraz grysem i skrapiarką; 
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 ścinki i koszenie poboczy;  

 zakładanie oraz utrzymywanie terenów zieleni miejskiej;  

 przemysłowe koszenie terenów zielonych wraz ze zbiorem i utylizacją traw; 

 podkrzesywanie oraz wycinka drzew wraz z utylizacją; 

 faszynowanie zbiorników i cieków wodnych;  

 zamiatanie ręczne i mechaniczne dróg i chodników, czyszczenie studzienek 

kanalizacyjnych;  

 zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz innych terenów (piaskowanie, 

solenie, odśnieżanie ręczne i mechaniczne); 

 wynajem profesjonalnej estrady panelowej z zadaszeniem o wymiarach 6x8m; 

 pozostałe usługi komunalne.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, że gmina Krobia udziela Spółdzielni Socjalnej 

Ecoss zamówień in-house. Jest to model spotykany na rynku. Korzysta się  

z możliwości prawnej, by zamiast udzielać zamówienia na wolnym rynku,  

w konkurencyjnych trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

zlecać wykonanie zadań zależnym od siebie spółkom.   

 Działalność Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Gostyniu 

10 października 2012 r. Spółdzielnia Socjalna „Arka” została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Swoją 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. 

Założenie Spółdzielni Socjalnej, jako nowatorskiej formy prawnej ekonomii 

społecznej ma pomóc w uzyskaniu tych celów, poprzez prowadzenie działalności 

społecznej i społecznie użytecznej. 

Działania Spółdzielni Socjalnej podzielone zostały na następujące działy: 

I. Pomoc terapeutyczno-psychologiczna: 
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1) usługi terapeutyczne w zakresie: zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), 

terapia i wsparcie pacjentów onkologicznych, długotrwale i przewlekle chorych i 

ich rodzin. 

2) prowadzenie warsztatów oraz psychoedukacja dla uczniów szkół w zakresie 

komunikacji, poczuciu własnej wartości, trening interpersonalny itd.. 

3) doradztwo socjospołeczne. 

II.   Usługi dla społeczeństwa: 

1) Sprzątanie mieszkań, tradycyjne, sezonowe, po remoncie, mycie okien. 

2) Sprzątanie dla instytucji. 

3) Robienie zakupów. 

4) Opieka nad osobami, starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, a w nim: 

 krótkoterminowa np. wyjazd rodziny; 

 pomoc w codziennych czynnościach; 

 towarzyszenie podczas spacerów; 

 zakupy; 

 pomoc w dotarciu do lekarza, urzędu, fryzjera, kosmetyczki; 

 opieka nad grobami. 

III.  Doradztwo podatkowe, biznesowe i księgowe. 

Spółdzielnia Arka zatrudnia osoby bezrobotne, które mają zagwarantowane wsparcie 

finansowe z PUP, z kolei w sprawach formalno-organizacyjnych spółdzielnia od 

początków swojej działalności liczyć może na pomoc Stowarzyszenia Na Rzecz 

Spółdzielni Socjalnych. Arka ma też swoich zwolenników wśród przedstawicieli 

lokalnych samorządów, jako że niezwykle aktywnie angażuje się  

w działalność na rzecz społeczności lokalnej. Na chwilę obecną w Arce 

zatrudnionych jest ok. 200 osób. Związane jest to z wykonywaniem usług 

opiekuńczych przez spółdzielnię – część z nich na umowę o pracę, część na umowę 

zlecenie. To jednak nie są pełne godziny pracy, bo taka jest specyfika opieki. 

Spółdzielnia zatrudnia kilka osób ze statusem osoby niepełnosprawnej. 

Prezes spółdzielni socjalnej - Dorota Piotrowska zadbała o to, aby każda osoba 

zatrudniana w firmie wchodziła do niej z własnym bagażem doświadczeń i mogła się 

realizować w dziedzinach, w której jest dobra. 
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 Centrum Integracji Społecznej w Krobi 

Centrum Integracji Społecznej w Krobi przy Spółdzielni Socjalnej Ecoss rozpoczęło 

działalność 1 lipca 2014 r. Jest pierwszym tego typu podmiotem utworzonym przez 

spółdzielnię socjalną. Misją CIS jest odbudowywanie i podtrzymywanie zdolności do 

samodzielnego i efektywnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego 

poruszania się po rynku pracy. W CIS uruchomiono m.in. warsztaty: usługowy oraz 

ogrodniczo-porządkowy, w którym uczestnicy mają możliwość zdobycia umiejętności 

i doświadczenia zawodowego przy pracownikach spółdzielni socjalnej. W warsztacie 

usługowym wykonywane są prace remontowo-budowlane oraz ogrodniczo-

porządkowe. W CIS funkcjonuje również warsztaty: kulinarny, kulturalny i oświatowy. 

Uczestnikami warsztatów są m.in. absolwenci kierunków pedagogicznych uczelni 

wyższych, którzy odbywają praktyki zawodowe, jako pedagodzy w szkołach na 

terenie gminy, w świetlicach wiejskich oraz Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji, 

gdzie nabywają umiejętności z zakresu propagowania kultury i tradycji Biskupizny.  

W 2017 r. utworzono w CIS kolejny warsztat: krawiecko-rękodzielniczy „Agrafka”.  

Od 2014 r. do chwili obecnej w CIS praktyki zawodowe odbyło 126 uczestników 

(niektórzy z nich wracali po 2 lub 3 razy). Na dzień 31.12.2021 r. prace na dłużej 

znalazło 20 uczestników, 1 uczestnik przeszedł na emeryturę.  

  Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach 

 Warsztaty przeznaczone są dla osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności ze skierowaniem na zajęcia w Warsztatach Terapii 

Zajęciowych. Ich uczestnikami są mieszkańcy gmin Piaski, Gostyń, Pogorzela, 

Pępowo, Borek Wlkp. i Krobia. Osoby spoza miejscowości Piaski są dowożone na 

zajęcia samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Terapia dla uczestników jest prowadzona w pięciu pracowniach. Każda z pracowni 

usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest 

dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Poza zajęciami 

przewidzianymi w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników, może brać 

udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej oraz korzystać z pomocy 

psychologa. 

Budynek warsztatów znajduje się w starej szkole i jest w całości przystosowany dla 
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potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebywają w nim osoby z różnymi problemami 

psycho-ruchowymi. Znajdują się tu pracownie: techniczna, ogrodnicza, krawiecka, 

artystyczna, muzyczno-komputerowa, aktywizacji zawodowej oraz gospodarstwa 

domowego, w której prowadzone są zajęcia związane z gotowaniem. Osoby 

niepełnosprawne, poprzez uczestnictwo w wymienionych pracach uczą się radzenia 

sobie w różnych życiowych sytuacjach, wykonywania prac niezbędnych  

w codziennym życiu, a także samoobsługi. Odbywają się tu również zajęcia 

rehabilitacyjne. Prowadzone są one przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

Organizowane są też wycieczki w różne ciekawe miejsca. Uczestnicy terapii mają 

możliwość nauki codziennych czynności, a również przebywania w swoim 

towarzystwie, przez co nie czują się osamotnieni i wyobcowani. 

Głównym celem działalności ośrodka jest rehabilitacja społeczna i zawodowa 

uczestników. Oprócz tego, warsztaty mają zwiększyć ogólną sprawność uczestników, 

przygotować ich do życia oraz rozwijać zdolności i umiejętności. 

W zajęciach bierze udział 50 dorosłych osób niepełnosprawnych z okolic powiatu 

gostyńskiego. Dla wszystkich uczestników prowadzona jest rehabilitacja ruchowa. 

Celem tych działań jest przywrócenie lub poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.  

W programie rehabilitacji stosowane są różne formy i dostosowany jest on do 

indywidualnych możliwości uczestników. Ćwiczenia prowadzone są indywidualne 

oraz grupowo. 

Warsztat prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, możliwa jest jednak 

sprzedaż produktów, z której dochód przeznaczony jest, w porozumieniu  

z uczestnikami, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną 

uczestników służącą pobudzaniu aktywności w rehabilitacji społecznej. 

Od roku 2012 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach prowadzone są przez 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Kreatywni”. Działalność 

finansowana przez PFRON oraz samorząd powiatowy. Poza tym Stowarzyszenie  

z powodzeniem realizuje projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych (w tym 

dzieci) ze środowiskiem. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów, dzięki którym 

zdobywa środki na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Są to projekty w ramach 

programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego 
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we współpracy z administracją publiczną, samodzielnie, jak i w partnerstwie np. 

projekt Stowarzyszenia "Radość", zrzeszającego dzieci niepełnosprawne i ich 

rodziców pn. „Zaufaj mi ja tobie zaufam" czy powiatowe turnieje w bule, realizowane 

wspólnie ze Stowarzyszeniem „Most". Stowarzyszenie „Kreatywni" zdobyło również 

powiatową oraz ogólnopolską nagrodę w konkursie „Opowiedz 2012” za reportaż 

multimedialny pt. „Działka niezwykłych ludzi”. Jako partner w projekcie, wraz ze 

stowarzyszeniem „Most" zrealizowało już kilka inicjatyw o zasięgu powiatowym i dla 

organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z subregionu 

leszczyńskiego. Jedną z ostatnich i najbardziej spektakularnych akcji stowarzyszenia 

było przeprowadzenie i rozliczenie akcji społecznej na rzecz dzieci pn. „Remont 

oddziału motylkowego gostyńskiego szpitala”, za którą 27 maja 2014 roku otrzymało 

Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

  Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

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

Jest to ostatnia tego typu placówka w Wielkopolsce utworzona za pośrednictwem 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ZAZ zatrudnia 35 

pracowników niepełnosprawnych, 15 pracowników kadry oraz sześciu stażystów. 

Dodatkowo placówka realizuje projekt, w którym udział bierze 16 osób 

niepełnosprawnych. W rozwój ZAZ w Leonowie, leżącego w gminie Borek 

Wielkopolski w powiecie gostyńskim, zaangażowanych jest blisko 80 osób. Zakład 

składa się z trzech działów produkcyjnych: pralniczego, reklamowo-poligraficznego 

oraz montażu. Celem funkcjonowania ZAZ jest zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych, zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, a poprzez prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

przygotowywanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego i niezależnego życia 

adekwatnego do ich możliwości psychofizycznych. 

 Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”  

Spółdzielnia 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 
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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 

ponadpodstawowych, co zapewnia młodzieży duży wybór oraz możliwość 

kontynuacji nauki. 

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 ponadpodstawowe prowadzone przez powiat oferują szeroki wybór profili 

edukacji, zarówno dla młodzieży. Na uwagę zasługują kierunki kształcenia związane  

z weterynarią, mechatroniką, informatyką, logistyką, budownictwem, analityką czy 

procesami drukowania.  

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

kształconych w poszczególnych szkołach uczniów i słuchaczy przedstawia się 

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

szkolnych 2016-2022 

Nazwa 
szkoły 

Liczba uczniów i słuchaczy w latach szkolnych 
 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
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ZSO Gostyń 323 0 280 0 241 0 317 0 329 0 349 0 

ZSZ Gostyń 845 78 790 44 807 36 983 10 993 0 1010 0 

ZSS Brzezie 126 0 121 0 133 0 140 0 142 0 151 0 

ZSR 
            

Grabonóg 299 0 275 0 241 0 305 0 322 0 347 0 

ZSOiZ 
            

Krobia 537 145 457 163 457 163 607 137 623 108 628 39 

Ogółem 2130 223 1923 207 1879 199 2352 147 2409 108 2485 39 

Ogółem 
uczniowie i 
słuchacze 

2 353 2 130 2 078 2 499 2 517 2 524 

Generalne tendencje widoczne w skali całego województwa wielkopolskiego 

wskazują na wzrost zainteresowania absolwentów szkół podstawowych kontynuacją 

nauki w technikum.  

Dostępne dane demograficzne oraz analiza dotychczasowej struktury naboru 

pokazuje, że 70% oddziałów w naszych szkołach stanowią klasy technikalne  

i zawodowe. Jeżeli w latach 2023 - 2030 utrzyma się podobna tendencja, to 145 

oddziałów będzie prowadzić kształcenie zawodowe, a 62 oddziały kształcenie 

ogólnokształcące. W sumie na przestrzeni 7 lat możliwe będzie utworzenie około 207 

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

szkołach będzie funkcjonować coraz mniej oddziałów dla dorosłych (przyjmuje się, że  

w każdym roku szkolnym będzie zapotrzebowanie na 1 oddział liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych). Warto również zauważyć, że coraz większym 

powodzeniem cieszyć się będą kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwią 

osobom dorosłym zdobycie nowego zawodu. 

Szeroki wybór szkoleń i kursów dokształcających oferują także działające na terenie 

powiatu centra kształcenia zawodowego. 

Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą uczęszczać oraz 

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

modernizację i rozbudowę w 2001 i 2019 roku. W skład Zespołu Szkół w Brzeziu 

wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna,  

 Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 

 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),  

 pedagogiczna (określanie poziomu dojrzałości szkolnej, wiadomości  
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i umiejętności szkolnych), 

  logopedyczna (badanie rozwoju i zaburzeń mowy), 

 wydawanie orzeczeń kwalifikacyjnych do odpowiednich form kształcenia, 

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), 

 opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, 

 wczesne wspomaganie rozwoju (pobudzanie psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia 

nauki w szkole). 

Poradnia prowadzi także szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zakresie umiejętności 

wychowawczych (warsztaty, prelekcje, wykłady). 

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

również w powiecie gostyńskim wystąpił spadek liczby uczniów w szkołach. Analizy 

demograficzne wskazują, że obecnie liczba urodzeń na terenie powiatu stabilizuje się 

na poziomie 800/900 urodzeń rocznie. Sytuacja ta prowadzi do stabilizacji 

zatrudnienia w placówkach oświatowych. W najbliższych latach problematyczna stanie 

się natomiast struktura zatrudnienia nauczycieli, bowiem ponad 80% to nauczyciele 

dyplomowani i mianowani, natomiast mniej niż 20% to nauczyciele początkujący. 

Powyższe liczby wskazują, że w najbliższych latach nastąpi dość gwałtowny proces 

przechodzenia nauczycieli na emeryturę przy jednoczesnych trudnościach w pozyskaniu 

nowych pracowników pedagogicznych. 

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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Warto zauważyć, iż kadra pedagogiczna w szkołach jest mobilna i wykształcona,  

a szkoły oferują wielu specjalistów. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje 

kwalifikacje i doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

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) Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych  

w Grabonogu (2016 r.) – dofinansowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w kwocie 

195 000 zł; wartość zadania: 402 619 zł; 

 

2) Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych  

w Brzeziu (2017 r.) – dofinansowanie ze środków PFRON (Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu), w kwocie 181 897 zł; wartość 

zadania: 479 707 zł; 

 

3) „Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu” 

(2017-2019r.) – wsparcie w postaci zajęć dla uczniów, doskonalenia 

nauczycieli  

i doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; dofinansowanie  

z WRPO w kwocie 211 024,75 zł; wartość projektu: 222 304,75 zł;  

 

4) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – pozyskane 

środki: 175 000 zł; całkowita wartość zadania: 218 750 zł; 

 

Liczba etatów nauczycieli 213,45 216,66 203,68 220,91 224,18 

Liczba etatów administracji 23 23,2 23,62 21,63 21,32 

Liczba etatów obsługi 37,54 37,6 36,59 32,93 32,47 
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5) Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkolnych 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w kwocie 16 228 zł  

(2017 r.); 

 

6) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – dofinansowanie rządowe 

na zakup książek i wyposażenia bibliotek szkolnych; w latach 2016-

2022 pozyskano łącznie w programie: 92 000 zł; 

 

7) „Szatnia na medal” - remont pomieszczeń szatni i sanitariatów  

w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – środki UMWW przyznane 

w kwocie 35 500 zł; wartość zadania: 75 990,19 zł; 

 

8) Rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 

(2017-2020) – dofinansowanie m.in. na wczesne wspomaganie rozwoju 

dzieci: 198 560 zł; 

 

9) „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

(Program Polska Cyfrowa 2014-2020) na zakup laptopów dla uczniów 

(2020r.) w kwocie 78 650 zł; 

 

10)  Projekt „Kształcenie zdalne w szkołach zawodowych powiatu 

gostyńskiego” – dofinansowanie z WRPO (2021 r.) w kwocie 348 160 zł 

na zakup laptopów i tabletów; całkowita wartość zadania: 409 600 zł; 

 

11)  Projekty ukierunkowane na wzmocnienie oraz dostosowanie 

kształcenia i szkolenia zawodowego (technikum) do potrzeb rynku 

pracy w ZSZ w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi oraz ZSR w Grabonogu – 

doposażenie pracowni zawodowych, podniesienie 

kwalifikacji/kompetencji uczniów oraz nauczycieli; dofinansowanie ze 

środków UE w ramach WRPO w łącznej kwocie 1 143 298,56 zł; 

całkowita wartość projektów: 1 270 331,74 zł  

(2022-2023r.).  
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Poza wyżej wymienionymi projektami, szkoły samodzielnie realizują wiele inicjatyw  

i innowacji, co w dużym stopniu wzbogaca ofertę edukacyjną. 

Szkoły ponadpodstawowe uzyskują w miarę dobre wyniki maturalne i z egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. I tak zgodnie z przedstawioną poniżej 

tabelą w roku 2022 uczniowie osiągnęli na poziomie podstawowym wynik zbliżony do 

poziomu krajowego. Na poziomie rozszerzonym osiągane wyniki przez uczniów 

wskazują na potrzebę pogłębionej pracy szkół i nauczycieli, aby zbliżyć się do 

poziomu krajowych. 
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Matura 2022 – średnie wyniki procentowe z podziałem na poziom 

Poziom podstawowy 
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Kraj        76 57 54  58  

Wielkopolska        75 52 54  56  

Powiat Gostyński …… …… ……. ….. …… ….. ---- 72,31 45,23 58,36 ……. 57,78 …….. 
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Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat gostyński są również notowane  

w rankingach edukacyjnych. 

Tabela. Ranking – PERSPEKTYWY 2022 

SZKOŁA 

RANKING TECHNIKÓW RANKING LICEÓW 

SZCZEBEL 
OGÓLNOPOLSKI 

SZCZEBEL 
WOJEWÓDZKI 

 
SZCZEBEL 

OGÓLNOPOLSKI 
SZCZEBEL 

WOJEWÓDZKI 

Technikum  
w ZSZ 
Gostyń 

287 MIEJSCE 23MIEJSCE ZSO Gostyń 640 MIEJSCE 57 MIEJSCE 

Technikum 
w ZSOIZ 
Krobia 

493MIEJSCE 42MIEJSCE ZSOiZ Krobia 1000+ MIEJSCE  

Technikum 
W ZSR 

Grabonóg 
500+MIEJSCE 79MIEJSCE 

ZSR 
Grabonóg 

1000+ MIEJSCE  

 

Poniższe tabele przedstawiają otrzymaną subwencję oświatową w stosunku do 

poniesionych wydatków oraz średnioroczny koszt ucznia/słuchacza. 

Tabela. Subwencja oświatowa a wydatki na oświatę 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

S
u

b
w

e
n
c
ja

 

 
22 230 318,00 

 
21 555 070,00 

 
20 849 454,43 

 
23 073 583,27 

 
26 793 152,88 

 
27 979 493,00 

 

W
y
d

a
tk

i 

 
22 708 956,33 

 
23 961 131,57 

 
24 214 237,14 

 
26 804 875,79 

 
28 725 765,11 

 
30 938 749,00 

 

R
ó

ż
n
ic

a
 

 
- 478 638,33 

 

 
- 2 406 061,57 

 
- 3 364 782,71 

 
- 3 731 292,52 

 
- 1 932 612,23 

 
- 2 959 256,00 
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Tabela. Koszt ucznia/słuchacza 

Średnio roczny koszt ucznia/słuchacza 

 
Lata szkolne 

 
Subwencja 

Liczba 
uczniów/słuchaczy 

Koszt 
ucznia/słuchacza* 

2016/2017 21 555 070,00 2 353 9 160,67 

2017/2018 20 849 454,43 2 130 9 788,47 

2018/2019 23 073 583,27 2 078 11 103,74 

2019/2020 26 793 152,88 2 499 10 721,54 

2020/2021 27 979 493,00 2 517 11 116,20 

2021/2022 30 608 363,17 2 524 12 126,92 

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

pozaszkolne 

 

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 

– Dorohusk (granica państwa), 

 drogi wojewódzkie: 

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

 nr434 – 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 481,371 km,   

 drogi gminne o długości 596,208 km. 
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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 1 151,972 873,178 75,8 

Krajowe 28,519 28,519 100 

Wojewódzkie 45,874 45,874 100 

Powiatowe 481,371 457,057 94,9 

Gminne 596,208 341,728 57,3 

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 

Powiaty 

Długość dróg 
powiatowych 

o nawierzchni twardej 
ulepszonej 

km 

Powierzchnia 
Powiatu km 

Gęstość 
km/100km2 

krotoszyński 420,80 714 58,94 

gostyński 457,057 810 57,64 

jarociński 330,90 588 56,28 

Tabela. Powiaty o najniższym wskaźniku 

 
Powiaty 

Długość dróg 
powiatowych  
o nawierzchni 

twardej ulepszonej 
km 

 
Powierzchnia 

powiatu 
km 

 
Gęstość 

km/100km2 

czarnkowsko- 
trzcianecki 

 
302,3 

 
1808 

 
16,72 

międzychodzki 136,2 737 18,48 

chodzieski 174,0 681 25,55 
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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 stan techniczny dróg powiatowych w 2021 roku oraz zestawienie 

dróg w rozbiciu na gminy powiatu. 

 

Tabela. Stan techniczny dróg powiatowych na koniec 2021 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 9,326 21,507 12,750 10,235 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 16,507 40,981 24,173 29,188 26,517 

Razem 70,127 56,501 55,375 90,928 66,569 65,525 76,292 

 

Tabela. Stan techniczny dróg powiatowych na koniec 2021 roku 

 
 

Wyszczególnienie 

 
Ogółem 

Stan techniczny dróg wymagających zabiegów 

 
Stan dróg 

 
Przebudowy 

Jednowarstwo
wy dywanik 

Powierzchniowe 
utrwalenie 

 
Budowy 

dróg 

Kolejność 
utrzymania 

 Km 

Razem 481,317 207,358 55,325 154,334 40,040 24,26 

I 142,067 94,146 1,508 46,413 - - 

II 162,918 64,248 24,857 49,375 24,238 - 

III 176,332 48,964 28,96 58,546 15,602 24,26 

 

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. 
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Tabela. Nakłady finansowe potrzebne dla osiągnięcia właściwego standardu dróg 

 
Lp. 

 
Gminy 

Wartość robót na drogach 

I kategorii II kategorii III kategorii 

1. Borek Wlkp. 5 213 650 18 446 714 19 996 196 

2. Gostyń 6 509 289 19 754 124 23 873 917 

3. Krobia 4 085 764 18 124 366 29 660 620 

4. Pępowo 7 993 011 8 025 355 18 483 687 

5. Piaski 1 343 719 9 123 803 6 786 834 

6. Pogorzela 5 213 650 7 133 919 22 741 410 

7. Poniec 7 675 785 8 158 430 31 435 507 

 Razem 38 034 868 88 766 711 152 978 171 

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

kwartale 2021 r., 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 16 mln złotych. 

Przebudowy wymaga również bardzo wiele przepustów. Identyczna sytuacja 

występuje w przypadku stanu poboczy, oznakowania pionowego i rowów 

przydrożnych. 
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Tabela. Wydatki na drogi w latach 2015-2021 

Lata Wielkość środków w tym inwestycje % budżetu 

2015 8 596 301,57 7 152 777,27 97,2% 

2016 13 559 836,22 1 161 802,04 96,8% 

2017 11 409 991,08 8 659 193,33 92,8% 

2018 8 434 047,67 5 571 607,67 78,8% 

2019 8 570 385,49 5 305 973,69 46% 

2020 17 556 306,48 14 769 722,06 68,9% 

2021 15 214 517,95 11 532 079,32 67,3% 

Ogółem 83 341 386,46 64 603 155,38 77,5% 

 

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

 

 

 

 

7152

11611

8659

5571 5305

11469 11532

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inwestycje na drogach powiatowych w tys. zł

Inwestycje na drogach powiatowych w tys. zł



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

73 
 

 

W wielkości wydanych środków* są: 

NPPDL – 509 537,00 3,25% 

PRGIPID – 4 648 023,00 29,64% 

UW Poznań – 100 000,00 0,64% 

FSUE – 92 043,36 0,59% 

FDS – 5 620 296,00 35,84% 

RFIL – 1 823 155,99 11,63% 

RFRD – 2 886 214,80 18,41% 

Razem – 15 679 270,28 100 % 

 

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 

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. 
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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. 

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. 
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Komunikacja i transport publiczny. 

Przez powiat gostyński przebiegają również dwie linie kolejowe: 

- linia Leszno – Krotoszyn - Ostrów 

- linia nr 360 Leszno – Gostyń - Jarocin 

Linia Leszno – Krotoszyn - Ostrów jest linią czynną zarówno dla pasażerów, jak i dla 

transportu towarowego. Przebiega przez teren trzech gmin naszego powiatu; Poniec, 

Krobię i Pępowo. 

Na linii nr 360 Leszno - Gostyń – Jarocin od kilkunastu lat nie odbywa się transport 

pasażerski. Jedynie ma miejsce na wybranych odcinkach bardzo ograniczony 

transport towarowy. 

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. dotyczącego 

realizacji projektu „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej-Kolej+ do 2028 r.” samorząd województwa wielkopolskiego wyszedł  

z inicjatywą rewitalizacji linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo. Do 

realizacji projektu Marszałek Województwa zaprosił wszystkie samorządy przez 

teren, których przebiega odcinek linii, która ma zostać poddany rewitalizacji.  

W przedsięwzięciu uczestniczą dwa samorządy powiatowe (gostyński i leszczyński) 

oraz cztery miejskie, bądź gminne (Leszno, Gostyń, Osieczna i Krzemieniewo). 

Liderem projektu jest samorząd województwa wielkopolskiego. Jego realizacja 

odbędzie się przy finansowym współudziale ww. samorządów. 

Transport publiczny. 

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym powiaty pełnią funkcję 

organizatora tego transportu. 

W roku 2016 powiat gostyński opracował i zatwierdził uchwałą Rady Powiatu „Plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w celu przygotowania 
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informacji ułatwiających organizowanie i wykonywanie przewozów w ramach 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.  

W roku 2021 powiat nasz uruchomił i prowadził transport publiczny na dziewięciu 

liniach, a w roku 2022 na sześciu. Transport ten był prowadzony przy wsparciu ze 

środków „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych”. 

Przewozy na ww. liniach nie zaspakajają potrzeb mieszkańców powiatu, ale wielu  

z nich pomagają w dotarciu do Gostynia w celu załatwienia formalności urzędowych, 

dotarciu do lekarza specjalisty, bądź na zakupy. 

7. Zdrowie i polityka społeczna 

W struktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu 

(SPZOZ) wchodzą (dane z 2021): 

 

L

p

. 

Nazwa oddziału Liczba łóżek 
Liczba 

leczonych 

Średni okres 

pobytu 

chorego 

Wskaźnik 

średniego 

wykorzystani  

a łóżka % 

1 Oddział Wewnętrzny 41 1811 5dni 62 

2 Oddział Chirurgiczny 31 1198 3dni 41 

3 
Oddział Położniczo- 

Ginekologiczny 
27 1153 3dni 31 

4 Oddział Dziecięcy 15 560 4dni 43 

 

5 

Oddział Chirurgii 

Dziecięcej 
          18           893           2dni          34 

6 Oddział AiIT 5 95 9dni 64 

7 Oddział Noworodkowy 15 417 3dni 23 

8 ZOL 41 82 - 96 

9 Medycyna Paliatywna 16 206 14 55 
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1

0 
Pacjenci COVID  481   

oraz apteka szpitalna, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Tomografii  

Komputerowej, Pracownia Rentgenowska, Pracownia Mammograficzna, Pracownia 

Holterowska, Pracownia Endoskopii, Laboratorium, Izba Przyjęć, Gabinet Fizjoterapii, 

Blok Operacyjny, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia 

Gastroenterologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Dziecięcej, 

Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Pediatryczna.  

W 2021 r. w SPZOZ leczono 6607 pacjentów. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

opieką objęto 82 osoby. Miesięcznie hospitalizowanych jest ok. 600 pacjentów. 

Tabela. Pozyskane środki zewnętrzne przez  SPZOZ w Gostyniu w latach 2015 – 2021 

Lata Typ projektu  Nazwa 
funduszu 

Wartość projektu  

 
2015 

,,Finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy'' 

 
Krajowy 
Fundusz 
Szkoleniowy 

29 600,00 zł 

2017 ,,Wyposażenie środowisk informacyjnych 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w narzędzi 
informatyczne umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
oraz stworzenie sieci wymiany danych 
miedzy podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa'' 

Wielkopolski 
Regionalny 
Program 
Operacyjny 

1 975 371,33 zł 

2019 ,,Finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy'' 

Krajowy 
Fundusz 
Szkoleniowy 

15 120,00 zł 

2020 ,,Finansowanie kosztów kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawcy'' 

Krajowy 
Fundusz 
Szkoleniowy 

24 960,00 zł 

2020 ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID - 19'' 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny 

124 887,15 zł 
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2021 ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy społecznej, 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID - 19'' 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny 

140 378,74 zł 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Tabela. Sprzęt medyczny, wyposażenie oraz inwestycje w SPZOZ w Gostyniu dofinansowane 

ze środków powiatu gostyńskiego w latach 2015 - 2020 

Lata Typ projektu Nazwa funduszu 
Wartość 

projektu 
 

 
2017 

Poprawa dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie chorób będących 

przyczyną dezaktywacji 

zawodowej oraz opieki 

koordynowanej poprzez 

rozbudowę SP ZOZ 

w Gostyniu 

Wielkopolski 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 2014-

2022 

5 786 599,32 zł 2 440 517,30 zł 

2017 

Termomodernizacja 

budynków SPZOZ  

w Gostyniu 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej 

w Poznaniu 

654 879,26 zł 2 200 000,00 zł 

2020 

Zakup wyposażenia 

centralnej sterylizatorni  

w SPZOZ w Gostyniu 

Mechanizm 20a 

ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. 

o zasadach 

prowadzenia 

polityki rozwoju 

1 596 099 zł 1 276 879 zł 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Sytuacja zdrowotna w regionie. 
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Nadal obserwuje się wysoki poziom zachorowalności na choroby cywilizacyjne, 

głównie układu krążenia i onkologiczne. Umieralność z powodu chorób układu 

krążenia jest zróżnicowana w regionie.  

 

Tabel. Średni odsetek zgonów w latach 2002-2020 

Lp. Powiaty Choroby układu krążenia Nowotwory 

1 gostyński 34,7% 22,6% 

2 kościański 34,2% 26,6% 

3 leszczyński 32,3% 26,2% 

4 rawicki 38,8%, 26,4% 

5 śremski 35,3% 23,5% 

6 Krotoszyński 35,1% 25,6% 

7 jarociński 37,1% 22,6% 

Źródło: dane GUS 

Wykres. Zgony osób według przyczyn – województwo Wielkopolskie 2020 r 
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Opracowanie: Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2021 

Podstawową opiekę zdrowotną w powiecie gostyńskim zapewniają poniżej 

przedstawione placówki.  

Lp. Nazwa Przychodni Adres Numer telefonu  

GMINA GOSTYŃ 

1 Zespół Przychodni Lekarza 
Rodzinnego "Gos - Med" 
Spółka Jawna 

63-800 Gostyń, 
ul. Graniczna 4 

65 572 14 13 

2 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Medicus Marek 
Krawiec Przychodnia Lekarzy 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 

63-800 Gostyń, 
ul. Przy Dworcu 4 

65 572 07 99 

3 Przychodnia Lekarza 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej NZOZ Medicus 
Magdalena Kurnatowska 

63-800 Gostyń, 
ul. Starogostyńska 9 

65 572 08 99 

4 NZOZ Przychodnia Lekarzy 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej "Medgos" 

63-800 Gostyń, 
ul. Graniczna 6 e,f 

65 572 10 36 
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GMINA BOREK WLKP  

5 Przychodnia Lekarzy 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej "Zdrowie" S.c. 

63-810 Borek Wlkp., 
ul. Droga Lisia 

56 65 571 59 85 

GMINA KROBIA 

6 Niepubliczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej "Promedica" 

63-840 Krobia, 
Gogolewo 49 

65 573 86 32 

7 Niepubliczny Zakład 
Podstawowej i Specj. 
Opieki Zdrowotnej "Provita" 

63-840 Krobia, 
ul. Poniecka 3b 

65 571 11 28 

8 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum Medyczne 
Krob - Med 

63-840 Krobia, 
ul. Powstańców 
Wlkp. 
95e 

65 571 17 15 

9 Niepubliczny Zakład 
Podstawowej i Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej "Poradnie 
Lekarskie" 

63-842 Pudliszki, 
ul. Szkolna 1c 

65 571 23 22 

10 Niepubliczny Zakład 
Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej "Promedica" 

63-842 Pudliszki, 
ul. Szkolna 1 

65 573 81 53 

GMINA POGORZELA 

11 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnie Medycyny 
Rodzinnej "Asklepios" 

63-860 Pogorzela, 
ul. Gostyńska 6 

65 573 46 82 

GMINA PONIEC 

12 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespół Przychodni 
Lekarza Rodzinnego "Medica" 
S.c. 

64-125 Poniec, 
ul. Dworcowa 2b 

65 573 15 55 

13 Niepubliczny Zakład 
Podstawowej i Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej "Poradnie 
Lekarskie" 

63-805 Łęka Mała, 
Łęka Wielka 80/7 

65 573 34 26 

GMINA PIASKI 

14 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnie Medycyny 
Rodzinnej "Asklepios" 

63-820 Piaski, 
Bodzewo 70a 

65 573 01 20 

15 Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Poradnie Medycyny 
Rodzinnej "Asklepios" 

63-820 Piaski, 
ul. Leśna 3 

65 571 96 22 

GMINA PĘPOWO  

16 Niepubliczny Zakład Opieki 63-830 Pępowo, 65 573 63 51 
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Zdrowotnej Poradnie Medycyny 
Rodzinnej "Asklepios" 

ul. Mycielskiego 2 

Wieczorem, w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać  

z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.  

Tabela. Liczba lekarzy na 10000 mieszkańców w 2011 i 2020r. 

Powiaty Liczba 

lekarzy 

2011 r.  

Liczba 

lekarzy 

2020 r. 

gostyński 18,5 24,7 

śremski 29,8 38,1 

jarociński 17,6 18,6 

rawicki 19,3 23,6 

kościański 27,1 36,8 

Źródło: GUS 

 

Jak widać na powyższym zestawieniu, rośnie liczba personelu medycznego, jednak 

jest ona jeszcze zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb mieszkańców.  
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Wykres. Zabiegi operacyjne w latach 2015 – 2022 w SPZOZ w Gostyniu 

 

Źródło: SPZOZ w Gostyniu 

 

Zmniejszona liczba zabiegów operacyjnych w latach 2020/2021 wynika głównie z 

sytuacji związanej z COVID19, przez który odwołano wiele planowych zabiegów 

operacyjnych.  
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Wykres. Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną (dane według GUS) 

 

Przewidywane zmiany ilościowe i jakościowe: 

 wydłużenie się średniej długości życia, co oznacza wzrost zapotrzebowania na 

opiekę dla przewlekle chorych, 

 wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, głównie  układu krążenia  

i onkologiczne, co będzie powodowało wzrost popytu na określony typ usług, 

 wzrost liczby urazów spowodowanych rozwojem motoryzacji,  

 wzrost zapotrzebowania na rehabilitację, 

 wzrost wykrywania chorób powstałych we wcześniejszych latach, a nie 

diagnozowanych ze względu na utrudniony dostęp do opieki medycznej  

w okresie pandemii.  

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-
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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,  

 Mieszkanie Chronione dla Usamodzielnianych Wychowanków Pieczy 

Zastępczej, 

 Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Gostyniu, Pogorzeli i Krobi, 

 Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

 Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych, 

 Telefon Zaufania, 

 Bank Pomocy Rzeczowej, 

 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, 

3) Centrum Obsług 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 96 mieszkańców, 

9) Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie dla osób niepełnosprawnie 
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intelektualnych dla 67 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 45 uczestników, prowadzone 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”, 

12) Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie (15 miejsc), 

13) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

14) Ośrodek Mediacyjny, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”           

we współpracy z PCPR w Gostyniu, 

15) Punkt Spotkań Rodziców z Dziećmi, prowadzony przez Stowarzyszenie 

„Dziecko” we współpracy z PCPR w Gostyniu, 

16) 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, 

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) 4 Spółdzielnie socjalne, 
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2) Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzony przez 

Stowarzyszenie „DZIECKO”, 

3) Centrum Informacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych, prowadzone 

przez Stowarzyszenie „DZIECKO”, 

4) Ośrodek „DZIAŁAJ LOKALNIE” dla organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO”. 

Tabela. Wnioski o pobyt w DPS 

 

Lp. 

 

Lata 

Wnioski z powiatu 

gostyńskiego 

Wnioski spoza 

powiatu 

1 2015 10 66 

2 2016 12 56 

3 2017 14 64 

4 2018 14 39 

5 2019 12 36 

6 2020 12 58 

7 2021 20 58 

Opracowanie własne 

Analiza zapotrzebowania na miejsca w domach pomocy społecznej wskazuje na 

stałe zainteresowanie umieszczaniem osób niepełnosprawnych w domach pomocy 

społecznej. Z bezpośrednich kontaktów z rodzinami oraz z kontaktów z ośrodkami 

pomocy społecznej wynika, że zainteresowanie skorzystaniem z usługi pobytu  

w całodobowym domu pomocy społecznej jest większe niż rzeczywista liczba 

składanych wniosków o tę formę świadczenia z zakresu 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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Tabela. Dzieci w poszczególnych typach pieczy zastępczej 

Lp. Rok Liczba 
dzieci  
w rodzinach 
zastępczych  

Procentowy 
wskaźnik liczby 
dzieci w rodzinach 
zastępczych do 
liczby dzieci w 
pieczy zastępczej 

Liczba dzieci  
w placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych  

Procentowy 
wskaźnik liczby 
dzieci w pieczy 
instytucjonalnej do 
liczby dzieci w 
pieczy zastępczej 

1 2015 84 65 % 46 35 % 

2 2016 72 59 % 51 41 % 

3 2017 74 60 % 51 40 % 

4 2018 78 58% 57 42 % 

5 2019 78  64 % 43 36 % 

6 2020 78 61 % 50 39 % 

7 2021 72 60 % 48 40 % 

Opracowanie własne 

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że więcej dzieci trafia i przebywa w pieczy 

rodzinnej, niż 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.  

W przypadku powiatu gostyńskiego, w ramach otwartych konkursów ofert 

przyznano w 2020 r. dotację dla 14 projektów, realizowanych przez 10 organizacji 

pozarządowych. Otrzymały one 386 060 zł dofinansowania. Jeśli chodzi o otwarte 

konkursy ofert w 2021 roku była taka sama liczba projektów, natomiast ich wartość 

wynosiła 384 560 zł, dodatkowo jednak 14 organizacji w ramach 14 złożonych 

Małych Grantów otrzymały wsparcie w wysokości 68 500 zł.  
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Usługi pomocy społecznej na obszarze powiatu realizowane są w głównej mierze 

przy wykorzystaniu zasobów publicznych, z niewielkim tylko udziałem sektora 

obywatelskiego, 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 obecnie: 

1) Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gostyńskim na lata  

2022 – 2025, 

2) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Powiatu Gostyńskiego w latach  

2021 – 2030, 

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

4) Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw 

osób niepełnosprawnych w powiecie gostyńskim w latach 2016 – 2024, 

5) coroczne Powiatowe Programy Pomocowe „Zima”, realizowane w powiecie 

gostyńskim, 

6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gostyńskiego na 

lata 2019-2025. 

Zdiagnozowano następujące zjawiska: 

 co 8 osoba korzystała z pomocy społecznej – bez względu na rodzaj, formę  

i źródło finansowania - tj. 10 % mieszkańców powiatu, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 występujące na terenie powiatu niekorzystne zjawiska społeczne: 
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-  przemoc w rodzinie (ok. 500 interwencji corocznie), 

- niepełnosprawność (15,09% mieszkańców powiatu), 

- nasilająca się dysfunkcjonalność rodzin, zwłaszcza w zakresie opiekuńczo-

wychowawczym (niewydolność wychowawcza rodziców oraz zwiększająca się 

liczba zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży):   

Wykres/ tabela. Zgłoszone przypadki problemów opiekuńczo – wychowawczych  

w rodzinach 2018-2021 

 

Dane PCPR w Gostyniu 

  wzrost kosztów utrzymania pieczy zastępczej, instytucjonalnej i rodzinnej, 

  wzrost kosztów utrzymania placówek wsparcia całodobowego i dziennego, 

  niedobór specjalistów w placówkach pomocy społecznej i wsparcia rodziny. 

Potrzeby w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny: 

 utrzymanie infrastruktury na dotychczasowym poziomie – zgodnie  

z obowiązującymi standardami, 

 rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, 

 wsparcie specjalistów systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny 

2018 2019 2020 2021

Zgłoszone przypadki problemów 
opiekuńczo – wychowawczych 

w rodzinach 2018-2021
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(dokształcanie, super wizje, szkolenia),  specjalizacja w wykonywaniu zadań  

i związane z tym zwiększanie zatrudnienia, 

 zapewnienie środków finansowych na obligatoryjne świadczenia w obszarze 

pomocy społecznej. 

 podejmowanie 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. 

8. Kondycja III sektora w powiecie gostyńskim 

Na terenie powiatu gostyńskiego w 2021 roku było 97 stowarzyszeń 

zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 19 fundacji, 8 stowarzyszeń 

kultury fizycznej, 82 Ochotniczych Straży Pożarnych, 22 klubów sportowych, 19 

uczniowskich klubów sportowych i 13 stowarzyszeń zwykłych. 

97
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Organizacje pozarządowe 2021

Stowarzyszenia z KRS Fundacje Stow. Kultury fizycznej

OSP Kluby sportowe Uczniowskie kluby sportowe

Stow. Zwykłe
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Siedziba większości z nich znajduje się w Gostyniu, 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, Gale Wolontariusza Roku, bezpłatne 

szkolenia dla NGO, realizowany jest także regranting w celu wsparcia aktywności 

grup nieformalnych. Ważnym aspektem w rozwoju organizacji pozarządowych jest 

funkcjonujące od 2012 roku 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.  

Z siedziby Centrum korzystają na podstawie zawartej umowy organizacje 

pozarządowe w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i edukacji prawnej udzielają wsparcia mieszkańcom powiatu 

gostyńskiego. 

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 
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uczestnictwa w życiu publicznym. 

Sposoby uczestnictwa w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym ograniczają się 

w większości do udziału w wyborach. Widoczna jest także zwiększona liczba liderów 

lokalnych, którzy poprzez swoje działania mogliby zachęcać mieszkańców do 

większej aktywności. 

Nadal jednak 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 sieci. Przydatnym rozwiązaniem może być 

rozpowszechnianie informacji o dobrych praktykach powiatu, które włączają 

skutecznie mieszkańców w różnego typu działania konsultacyjne i integracyjne. 

Stowarzyszenia i fundacje podjęły 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 (13,9%), znajdują się tu 4 rezerwaty przyrody: 

 torfowisko źródliskowe w 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,  
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w pobliżu wsi Siedlec, 

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

Bodzewko. 

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

nieożywionej, głównie głazów narzutowych. 

Walory i atrakcje antropogeniczne: 

- zabytki architektury: Święta Góra, kościół parafialny i kościół farny w Borku Wlkp.,  

kościół par. pw. Wszystkich Świętych w Jeżewie, kościół par. pw. św. Małgorzaty  

w Gostyniu, kościół par. pw. św. Andrzeja Apostoła w Kunowie, kościół par. pw. św. 

Marcina w Starym Gostyniu, kościół parafialny w Chwałkowie, kościół par. pw. św. 

Marcina Archanioła w Domachowie, kościół par. pw. św. Mikołaja, kaplica pw. 

Świętego Ducha oraz kaplica pw. św. Idziego w Krobi, kościół par. pw. św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Nieparcie, kościół par. pw. św. Jadwigi w Pępowie, zespół d. 

kościoła ewangelickiego w Piaskach, zespół klasztorny bonifratrów na Marysinie 

(Piaski), kościół par. pw. św. Marcina w Strzelcach Wielkich, kościół parafialny oraz 

kościół ewangelicki w Pogorzeli, kościół par. pw. Narodzenia NMP w Poniecu, kościół 

ewangelicki w Waszkowie, kościół par. pw. św. Stanisława w Żytowiecku,  

- zespół pałacowy w Borku Wlkp., Bruczkowie, Dąbrówce, Zalesiu, Zimnowodzie, 

Dusinie, Goli, Kosowie, Chwałkowie, Gogolewie, Pijanowicach, Pudliszkach, 

Rogowie, Gębicach, Pępowie, Skoraszewicach, Bodzewie, Godurowie, Podrzeczu, 

Szelejewie, Kromolicach, Pogorzeli, Łęce Wielkiej oraz w Rokosowie,  

- zespół dworski w Jeżewie, Koszkowie, Siedmiorogowie, Dalabuszkach, 

Krajewicach, Grabonogu, Drzewcu oraz w Sarbinowie,  

- zespół folwarczny w Koszkowie, Goli, Kosowie, Chwałkowie, Nieparcie, Pępowie 

oraz w Rokosowie,  

- zespół pałacowo-parkowy w Ziółkowie 

- zespół dworski i folwarczny w Potarzycy 

- ratusz w Borku Wlkp., Krobi oraz w Poniecu,  



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

95 
 

  wydarzenia kulturalne: 

 Festiwal Muzyki Oratoryjnej, 

 Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie, 

 Dożynki Powiatowe „Dobre Smaki Powiatu” 

Kultura ludowa: 

 Biskupizna - to mikroregion folklorystyczny obejmujący dwanaście wsi wokół 

Krobi (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: „Łaciata Wieś” Głuchów. „Kraina Orła Białego” Stary 

Gostyń. 

Wykorzystanie zbiorowych miejsc noclegowych w powiecie gostyńskim przedstawiają 

poniższe tabele. 

Wykres. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych [w %] 

 

Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

gostyński kościański leszczyński rawicki śremski krotoszyński jarociński

2014 18 19,4 22,9 19 21,5 23,5 24,3

2015 25,7 18,2 28,6 19,6 22,9 27,2 25,7

2016 21,5 17,1 29,5 24,4 22,8 22,7 23,6

2017 27,8 20 30,6 27,4 24,5 26 27,5

2018 25,6 19,8 25,8 20,1 27,6 26,5 26,5

2019 23,3 20,4 29,5 17,6 21,9 24,6 28

2020 23,2 12,3 22,6 14,5 17,8 14,7 26,8

2021 25,3 15,2 28,8 19 21,8 21,5 23,3
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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), 

 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), 
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 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: 

1. Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, 

2. Stowarzyszenie: „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”  

w Pępowie, 

3. Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna” w Pępowie, 

4. Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Teofila Rajmunda Hałasa. 

Turystyka krajoznawcza: 

 dwory i pałace, 

 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. 
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10. Sytuacja finansowa powiatu 

Wykres. Dochody i wydatki powiatu (w zł) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych powiatu gostyńskiego stan na dzień 07.09.2022 r. 

Wykres. Dochody ogółem i dochody własne powiatu na 1 mieszkańca w 2021 roku 
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Wykres. Zadłużenie powiatu (w zł) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych powiatu gostyńskiego stan na dzień 07.09.2022 r. 

 

Wykres. Zadłużenie powiatu w relacji do dochodów (w %) 

 

Opracowanie własne na podstawie danych powiatu gostyńskiego stan na dzień 07.09.2022 r. 
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Wykres. Wydatki powiatów na obsługę długu publicznego na 1000 zł dochodów budżetów 

ogółem w 2021 roku
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Rozdział IV Analiza SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOŁECZEŃSTWO 

(W TYM 

PRZEDSIĘBIORCZ

OŚĆ, 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),  

solidarność społeczna – pomoc 

uchodźcom z Ukrainy. 

 

 

niż demograficzny  

+ migracje, 

niska partycypacja społeczna 

(frekwencja w wyborach), 

zależność NGO od środków 

publicznych, 

niedostateczny udział NGO 

w świadczeniu usług 

publicznych, 

pandemia, która spowolniła 

rozwój trzeciego sektora. 

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. 
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RYNEK PRACY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

wzrost zatrudnienia, 

przedsiębiorczość mieszkańców, 

działania PUP, 

zasoby siły roboczej, 

system wspierania rozwoju 

gospodarczego, 

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, 

wysokie koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej 

(inflacja). 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

nowe aktywne formy wsparcia 

bezrobotnych, 

współpraca z pomocą społeczną, 

środki unijne na rozwój 

przedsiębiorczości,  

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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Rozdział V Cel główny, osie, cele szczegółowe i działania 

1. Cel główny 

Lepsza jakość życia mieszkańców w czystym środowisku i rozwijającej się 

infrastrukturze.  

2. Osie i cele szczegółowe  

Oś 1. Gospodarka i środowisko 

Cele szczegółowe: 

1. Duże możliwości i dobre warunki inwestycyjne w powiecie; 

2. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw; 

3. Rozwinięte innowacyjne formy współpracy przedsiębiorstw; 

4. Zwiększona rola turystyki krajoznawczej, pielgrzymkowej; 

5. Wypromowane lokalne produkty; 

6. Silna przedsiębiorczość, w tym przedsiębiorczość społeczna; 

7. Racjonalna i proekologiczna gospodarka energią cieplną i odpadami; 

8. Większa ochrona zasobów przyrodniczych powiatu; 

9. Kształtowanie funkcjonalnych układów przestrzennych jednostek osadniczych 

wpisujących się model rozwoju zrównoważonego oraz zapewniających ład 

przestrzenny; 

10. Podniesienie poziomu estetyki i czystości przestrzeni; 

11. Wdrożenie procesów rewitalizacji na obszarach zdegradowanych; 

12. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 

13. Mała retencja i ochrona wody. 

 

Obszary interwencji  Działania 

Współpraca  

z przedsiębiorcami, 

instytucje otoczenia 

biznesu 

 przyjęcie i wdrożenie mechanizmów promocji 

lokalnej gospodarki i możliwości 

inwestycyjnych, 

 rozwój i upowszechnianie finansowych 

instrumentów wsparcia drobnych 

przedsiębiorstw, 
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 współpraca z przedsiębiorcami, 

 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, 

 rozwijanie partnerstwa między 

przedsiębiorstwami a lokalnymi szkołami 

(kształcenie dualne). 

Ochrona środowiska  zwiększenie potencjału retencjonowania wód 

na terenie powiatu oraz zachowanie zasobów 

wodnych,  

 rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, 

 działania edukacyjne przyczyniające się do 

zmniejszenia zużycia ilości wody, ochrony 

środowiska i zmian klimatu, 

 współpraca z Lokalnym Partnerstwem ds. 

wody 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Samorządów 
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Południowo-Zachodniej Wielkopolski 

„Samorząd dla Zrównoważonego Rozwoju” 

 zastosowanie odnawialnych źródeł energii  

w budynkach użyteczności publicznej. 

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. 

Turystyka  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 
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międzysektorowym) działań na rzecz 

zagospodarowania istotnych w skali 

województwa zasobów krajoznawczych 

powiatu: dworów i pałaców, szlaków 

religijnych, szlaków kolejowych, zanikających 

zawodów; 

 modernizacja obiektów zabytkowych. 

Wsparcie na 

obszarach wiejskich  

 wspieranie przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich wspieranie produkcji i promocja 

żywności ekologicznej, 

 inicjowanie i wspieranie powiązań między 

producentami rolnymi, a także między 

producentami a konsumentami, 

 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, 

 wdrażanie elementów smart village 

 edukacja senioralna, szczególnie w zakresie 

nowych technologii 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 
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inwestorów do podejmowania działań 

rewitalizacyjnych oraz wspomaganie takich 

działań, 

 podejmowanie działań rewitalizacyjnych  

i termomodernizacyjnych w odniesieniu do 

przestrzeni publicznych i budynków 

użyteczności publiczne. 

Przedsiębiorczość 

społeczna  

 stymulowanie rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej, 

 wdrażanie i rozszerzanie formuły partnerstwa 

na rzecz ekonomii społecznej w powiecie 

gostyńskim. 

 

Nazwa dokumentu Cele/priorytety  

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Polska 2030 

Cel 4. – wzrost wydajności  

i konkurencyjności gospodarki, 

Cel 7. – zapewnienie 

bezpieczeństwa energetycznego 

oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. 

Cel 8. – wzmocnienie 

mechanizmów terytorialnego 

równoważnego rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych.  

Strategia rozwoju województwa  

wielkopolskiego do 2030 roku.  

Cel strategiczny 1. – wzrost 

gospodarczy Wielkopolski, 

bazujący na wiedzy swoich 

mieszkańców.  
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Cel strategiczny 3. – rozwój 

infrastruktury z poszanowaniem 

środowiska przyrodniczego 

Wielkopolski.  

Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021 – 2027 (projekt) 

2.1.2.1. Cel szczegółowy (i): 

Wspieranie efektywności 

energetycznej i redukcja gazów 

cieplarnianych. 

2.1.2.3. Cel szczegółowy (ii): 

Wspieranie przystosowania się do 

zmian klimatu i zapobieganie 

ryzyku związanemu z klęskami 

żywiołowymi i katastrofami, a także 

odporność, z uwzględnieniem 

podejścia ekosystemowego.   

2.1.5.4. Cel szczegółowy (Vi) 

Wzmocnienie roli kultury  

i zrównoważonej turystyki  

w rozwoju gospodarczym, 

włączeniu społecznym  

i innowacjach społecznych.  

 

 

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. Wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem i chorobami 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

109 
 

cywilizacyjnymi; 

4. Rozwój e-usług w sektorze zdrowia; 

5. Ograniczenie wykluczenia społecznego osób w wieku aktywności zawodowej; 

6. Aktywizacja społeczno-zawodowa w społeczności lokalnej  

i deinstytucjonalizacja części usług;  

7. Dostosowanie przedmiotów leczniczych do wymagań osób ze szczególnymi 

potrzebami – w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami; 

8. Rozbudowany system wsparcia osób starszych; 

9. Wysoka jakość systemu wsparcia rodziny z dziećmi; 

10. Wysoki poziom wsparcia dla integracji społecznej. 

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, 

 włączanie do rynku pracy obcokrajowców,  

w tym uchodźców z Ukrainy, 

 kompleksowe działania na rzecz integracji 

społecznej i zawodowej obywateli państw 
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trzecich, w tym migrantów (wsparcie prawno-

doradcze, psychologiczne, adaptacyjne, 

integracyjne, w zakresie rozwoju kompetencji 

zawodowych). 

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, 

 stosowanie kryteriów dostępności,  

 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, 
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 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 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 zwiększenia 

liczebności i rozwoju działalności już 
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istniejących lokalnych podmiotów ekonomii 

społecznej, działania zmierzające do 

upowszechnienia realizacji usług publicznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem e-usług,  

z zachowaniem zasad odpowiedzialności 

społecznej. 

 

Nazwa dokumentu Cele/priorytety  

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Polska 2030 

Cel 5. – Stworzenie Polski 

Cyfrowej 

Cel 11. – Wzrost społecznego 

kapitału rozwoju 

  

Strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku.  

Cel strategiczny 2. – Rozwój 

społeczny Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych  

i niematerialnych. 

Cel strategiczny 4. – wzrost 

skuteczności wielkopolskich 

instytucji i sprawność zarządzania 

regionem.  

Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021 – 2027 (projekt) 

2.1.5.2. Cel szczegółowy (iii) 

Wspieranie włączenia społeczno-

gospodarczego społeczności 

marginalizowanych, gospodarstw 

domowych o niskich dochodach 

oraz grup w niekorzystnej sytuacji, 

w tym osób o szczególnych 

potrzebach, dzięki zintegrowanym 
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działaniom obejmującym usługi 

mieszkaniowe i usługi społeczne; 

2.1.5.3. Cel szczegółowy (v) 

Zapewnianie równego dostępu do 

opieki zdrowotnej i wspieranie 

odporności systemów opieki 

zdrowotnej, w tym podstawowej 

opieki zdrowotnej, oraz wspieranie 

przechodzenia od opieki 

instytucjonalnej do opieki rodzinnej 

i środowiskowej; 

2.1.6.1. Cel szczegółowy (a) 

Poprawa dostępu do zatrudnienia  

i działań aktywizujących dla 

wszystkich osób poszukujących 

pracy, w szczególności osób 

młodych, zwłaszcza poprzez 

wdrażanie gwarancji dla 

młodzieży, długotrwale 

bezrobotnych oraz grup 

znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy, jak 

również dla osób biernych 

zawodowo, a także poprzez 

promowanie samozatrudnienia  

i ekonomii społecznej; 

2.1.6.5. Cel szczegółowy (h) 

Wspieranie aktywnego włączenia 

społecznego w celu promowania 

równości szans, niedyskryminacji  

i aktywnego uczestnictwa, oraz 
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zwiększanie zdolności do 

zatrudnienia, w szczególności grup 

w niekorzystnej sytuacji; 

2.1.6.6. Cel szczegółowy (i) 

Wspieranie integracji społeczno-

gospodarczej obywateli państw 

trzecich, w tym migrantów 

2.1.6.7. Cel szczegółowy (k) 

Zwiększanie równego i szybkiego 

dostępu do dobrej jakości, trwałych 

i przystępnych cenowo usług,  

w tym usług, które wspierają 

dostęp do mieszkań oraz opieki 

skoncentrowanej na osobie, w tym 

opieki zdrowotnej; modernizacja 

systemów ochrony socjalnej, w tym 

wspieranie dostępu do ochrony 

socjalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i grup  

w niekorzystnej sytuacji; poprawa 

dostępności, w tym dla osób  

z niepełnosprawnościami, 

skuteczności i odporności 

systemów ochrony zdrowia i usług 

opieki długoterminowej. 
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Oś. 3 Edukacja 

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. Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego; 

6. Rozwój kompetencji umiejętności poza edukacją formalną; 

7. Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

8. Upowszechnienie doradztwa zawodowego; 

9. Dobra, rozwinięta infrastruktura edukacyjna wraz z wyposażeniem; 

10. Zwiększona rola nowoczesnej technologii w procesie kształcenia  

(e-edukacja); 

11. Wdrożone w procesach kształcenia na każdym stopniu, treści odnoszące 

się do zidentyfikowanych trendów w sferze gospodarczej i społecznej; 

12. Uruchomione oddolne procesy uczenia się i doskonalenia szkół, placówek 

oświatowych oraz JST na obszarze powiatu ukierunkowane na szybsze 

generowanie zmian w jakości kształcenia; 

13. Dobra jakość edukacji poprzez skuteczną absorpcję nowej wiedzy  

w zakresie metod i technik kształcenia; 

14. Procesy edukacyjne zintegrowane z rozwiązywaniem problemów 

społecznych, gospodarczych oraz środowiska naturalnego. 
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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, 

 rozwój pracowni zawodowych; 

 działania termomodernizacyjne i związane z OZE 

na budynkach szkół; 

 podejmowanie działań z zakresu komunikacji 

publicznej oraz innych form komunikacji (rowerowej)  

w celu usprawnienia drogi ucznia do szkoły, 

 zwiększenie mobilności uczniów podróżujących do 

szkoły poprzez zastosowanie przykładów 

komunikacji zbiorowej.  
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Programy 

edukacyjne 

 stworzenie i rozpowszechnienie w szkołach 

ponadpodstawowych systemów kształcenia:  

e-edukacji, 

 połączenie szkół ponadpodstawowych systemem 

informatycznym, umożliwiającym wspólne 

kształcenie i kształcenie na odległość, w tym 

kształcenie zdalne, 

 stworzenie elektronicznego systemu wymiany 

informacji oświatowych, 

 tworzenie programów pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem 

języków obcych, przedsiębiorczości, nauk 

przyrodniczo-matematycznych oraz przedmiotów 

zawodowych; 

 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 

 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 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

118 
 

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, 

 kształcenie dualne, 

 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, 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" 

 

Nazwa dokumentu Cele/priorytety  

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Polska 2030 

Cel 3. – Poprawa dostępności  

i jakości edukacji na wszystkich 

etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki.  

Cel 5. – Stworzenie Polski 

Cyfrowej 
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Cel 11. – Wzrost społecznego 

kapitału rozwoju 

Strategia rozwoju województwa  

wielkopolskiego do 2030 roku.  

Cel strategiczny 2. – Rozwój 

społeczny Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych  

i niematerialnych. 

Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021 – 2027 (projekt) 

2.1.5.1. cel szczegółowy (iii) 

Poprawa równego dostępu do 

wysokiej jakości usług 

sprzyjających włączeniu 

społecznemu w zakresie 

kształcenia, szkoleń i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój 

łatwo dostępnej infrastruktury,  

w tym poprzez wspieranie 

odporności w zakresie kształcenia 

i szkolenia na odległość on-line.  

2.1.6.1. cel szczegółowy (a) 

Poprawa dostępu do 

samozatrudnienia i działań 

aktywizujących dla wszystkich 

osób poszukujących pracy,  

w szczególności osób młodych, 

zwłaszcza poprzez wdrażanie 

gwarancji dla młodzieży, 

długotrwale bezrobotnych oraz 

grup znajdujących się  

w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy, jak również dla osób 

biernych zawodowo, a także 

poprzez promowanie 

samozatrudnienia i ekonomii 
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społecznej.  

2.1.6.3. cel szczegółowy (f) 

Wspieranie równego dostępu do 

dobrej jakości kształcenia  

i szkolenia oraz możliwość ich 

ukończenia,  

w szczególności w odniesieniu do 

grup niekorzystnej sytuacji, od 

wczesnej edukacji i opieki nad 

dzieckiem przez ogólne  

i zawodowe kształcenie  

i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, 

a także kształcenie się i uczenie 

dorosłych, w tym ułatwianie 

mobilności edukacyjnej dla 

wszystkich i dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami.  

2.1.6.4.  cel szczegółowy (g) 

Wspieranie się uczenia przez całe 

życie, w szczególności 

elastycznych możliwości 

podnoszenia i zmiany kwalifikacji 

dla wszystkich, z uwzględnieniem 

umiejętności w zakresie 

przedsiębiorczości i kompetencji 

cyfrowych, lepsze przewidywania 

zmian i zapotrzebowania nowe 

umiejętności i potrzeby rynku 

pracy, ułatwianie zmian ścieżki 

kariery zawodowej i wspieranie 

mobilności zawodowej.  
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2.1.7.1. cel szczegółowy (i) 

Wspieranie zintegrowanego  

i sprzyjającego włączeniu 

społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego  

i środowiskowego, kultury, 

dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki  

i bezpieczeństwa na obszarach 

wiejskich.  

 

 

 

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 z obwodnicami Gostynia i Piasków; 

3. Zwiększona mobilność miejska; 

4. Działania zmierzające do gospodarki zeroemisyjnej; 

5. Zwiększona dostępność do terenów inwestycyjnych; 

6. Zwiększenie roli roweru, jako środka transportu w ruchu codziennym; 

7. Realizacja zaawansowanych usług publicznych (tj. usług ze wsparciem  

e-komunikacji) na poziomie umożliwiającym budowę inteligentnych 

(cyfrowych) społeczności; 

8. 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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9. Rozwój zaawansowanych zastosowań technologii informacyjno-

komunikacyjnych w ważnych obszarach życia społecznego i gospodarczego. 

Obszary 

interwencji  

Działania 

Infrastruktura 

komunikacyjna 

 modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych we 

współpracy z samorządami gminnymi, 

województwa i innymi podmiotami, 

 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 rozwiązań 

komunikacyjnych w obrębie obwodnic DK12  

i DW434, 

 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 przy drogach 

powiatowych oraz innych we współpracy  

z zarządcami dróg; 

 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”, 
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 współpraca z Międzygminnym Związkiem 

Turystycznym „Wielkopolska Gościnna" i Lokalnej 

Grupy Działania ,,Gościnna Wielkopolska"  

w zakresie rozwoju ścieżek rowerowych.  

 budowa uzupełniającej infrastruktury rowerowej: 

stojaków rowerowych, oznakowania 

drogowskazowego, samoobsługowych stacji 

obsługi ruchu rowerowego i innych, 

 stała promocja ruchu rowerowego wraz z analizą 

zmian jego wielkości w odniesieniu do różnych 

grup wiekowych, 

 promocja roweru, jako alternatywnego środka 

komunikacji do pracy i szkoły. 

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, 

 rozwój e-usług w systemie zdrowia, 

 wykorzystanie teleedukacji w nauczaniu, 

 wdrożenie systemu/ów bezpośredniej dystrybucji 

lokalnych produktów rolno-spożywczych (np. 

internetowa giełda, sklep, hurtownia). 

 rozwój e-usług. 
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Nazwa dokumentu Cele/priorytety  

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Polska 2030 

Cel 5. – Stworzenie Polski 

Cyfrowej 

Cel 9. – Zwiększenie dostępności 

terytorialnej Polski poprzez 

utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego 

użytkownikom systemu 

transportowego.  

Strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku.  

Cel strategiczny 2. – Rozwój 

społeczny Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych  

i niematerialnych. 

Cel strategiczny 4. – Wzrost 

skuteczności wielkopolskich 

instytucji i sprawności zarządzania 

regionem.  

Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021 – 2027 (projekt) 

2.1.3.1. Cel szczegółowy (viii) 

wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej, 

jako elementu transformacji  

w kierunku gospodarki 

zeroemisyjne 

2.1.4.1. Cel szczegółowy (ii) 

Rozwój i udoskonalanie 

zrównoważonej, odpornej na 

zmiany klimatu, inteligentnej  

i intermodalnej mobilności na 

poziomie krajowym, regionalnym  

i lokalnym, w tym poprawę dostępu 

do TEN-T oraz mobilności 

transgranicznej 
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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; 

9.  Smart village - rozwój cyfrowy mieszkańców wsi. 

 

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 

 wspieranie programów i inicjatyw aktywizujących 

środowiska lokalne, np. program Działaj Lokalnie, 

 wspieranie przedstawicieli III sektora w dziedzinie 

pomocy humanitarnej i uchodźcom. 

Poprawa jakości 

funkcjonowania 

instytucji 

 wzmacnianie mechanizmów, zwłaszcza 

elektronicznych, służących poprawie obsługi 

klienta w urzędzie, wzmacnianie jakości 
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publicznych  

i promocja powiatu 

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, 

 rozwój e-usług, 

Obszary wiejskie – 

najmniejsze 

wspólnoty lokalne 

 poprawa podstawowych usług na terenach 

wiejskich, rozwój elementów infrastruktury 

technicznej, warunkującej rozwój społeczno-

gospodarczy, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu 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. poprzemysłowych), 

 inicjowanie i wdrażanie działań rewitalizacji przy 

wykorzystaniu możliwych do pozyskania środków 

zewnętrznych, 

 stosowanie alternatywnych źródeł energii na 

etapie planowania remontów budynków 
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poddanych rewitalizacji. 

Sport i rekreacja   modernizacja i termomodernizacja obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, 

 promocja aktywnych form spędzania wolnego 

czasu,    

 rozpowszechnianie zajęć rekreacyjnych, 

 wspomaganie imprez rekreacyjno-sportowych  

o zasięgu powiatowym, 

 wspieranie trzeciego sektora w zakresie 

organizacji imprez/zajęć o charakterze 

rekreacyjnym i sportowym. 

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 
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najważniejszych projektów i postaci, 

 wspieranie wielodyscyplinarności organizacji  

i projektów kulturalnych. 

 

Nazwa dokumentu Cele/priorytety  

Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju.  

Trzecia fala nowoczesności. 

Polska 2030 

Cel 8. – Wzmocnienie 

mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla 

rozwijania i potencjalnego 

wykorzystania potencjałów 

regionalnych.  

Cel 10. – Stworzenie sprawnego 

państwa, jako modelu działania 

administracji publicznej. 

Cel 11. – wzrost społecznego 

kapitału rozwoju.  

  

Strategia rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 roku.  

Cel strategiczny 2. – Rozwój 

społeczny Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych  

i niematerialnych regionu. 

Cel strategiczny 4. – Wzrost 

skuteczności wielkopolskich 

instytucji i sprawności zarządzania 

regionem.  
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Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski 2021 – 2027 (projekt) 

2.1.1.2. Cel szczegółowy (ii) 

Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla 

obywateli, przedsiębiorstw, 

organizacji badawczych i instytucji 

publicznych, 

2.1.2.6. Cel szczegółowy (vii) 

wzmacnianie ochrony  

i zachowania przyrody, 

różnorodności biologicznej oraz 

zielonej infrastruktury, w tym na 

obszarach miejskich, oraz 

ograniczanie wszelkich rodzajów 

zanieczyszczenia, 

2.1.5.4. Cel szczegółowy (vi) 

Wzmacnianie roli kultury  

i zrównoważonej turystyki  

w rozwoju gospodarczym, 

włączeniu społecznym  

i innowacjach społecznych, 

 

 

3. Działania szczegółowe  

Rynek pracy Kompleksowa 

aktywizacja zawodowa 

(w tym dotacje do 

samozatrudnienia) 

 wypracowanie systemu 

współpracy pomiędzy 

instytucjami zajmującymi się 

rynkiem pracy, pomocą 

społeczną i edukacją w celu 

uzyskania efektywniejszej 

aktywizacji społeczno-

zawodowej, 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

130 
 

 opracowanie nowych narzędzi 

aktywizacji zawodowej i pracy 

subsydiowanej, 

 włączenie do działań 

aktywizacyjnych osób biernych 

zawodowo, migrantów. 

Edukacja Rozbudowa  

i modernizacja 

infrastruktury szkolno-

sportowej placówek 

powiatu gostyńskiego. 

 w Zespole Szkół Zawodowych  

w Gostyniu - prace związane  

z ociepleniem i malowaniem 

ścian hali sportowej, wymiana 

lub odnowienie parkietu na 

hali, ocieplenie dachów, 

wymiana nawierzchni na 

boisku wielofunkcyjnym, 

zastosowanie siatki 

zabezpieczającej na boisku, 

przebudowa nawierzchni przy 

hali, modernizacja szatni,  

 w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących  

w Gostyniu - remont korytarza 

na parterze budynku szkoły,  

w tym wymiana instalacji 

elektrycznej, malowanie 

szpachlowanie ścian i sufitu, 

wymiana oświetlenia, drzwi  

i posadzek; budowa boiska, 

 w Zespole Szkół Rolniczych  

w Grabonogu - bieżnia 

sportowa o nawierzchni 

poliuretanowej na 

podbudowanie dynamicznej, 

 w Zespole Szkół Zawodowych  
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i Ogólnokształcących w Krobi - 

termomodernizacja dachu 

wraz z wymianą kotłów 

gazowych, 

 w Zespole Szkół Specjalnych  

w Brzeziu - wygłuszenie sali 

gimnastycznej  

 w Domu Dziecka w Bodzewie - 

budowa boiska ze sztuczną 

nawierzchnią oraz plac zabaw. 

Wsparcie i rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej 

(kształcenie ogólne, 

zawodowe  

i ustawiczne) 

 systematyczne doposażanie 

szkół w nowoczesne, 

multimedialne pomoce 

dydaktyczne poprzez udział  

w zewnętrznych projektach 

edukacyjnych, 

 rozbudowa infrastruktury 

służącej kształceniu 

zawodowym (także we 

współpracy  

z przedsiębiorcami). 

Wzmocnienie 

szkolnictwa 

zawodowego 

(kontynuowania Czasu 

Zawodowców). 

Rozwój kompetencji 

umiejętności poza 

edukacją formalną. 

 opracowanie programu 

edukacyjnego w obszarze 

kształtowania kompetencji 

interpersonalnych, 

 nawiązywanie formalnej 

współpracy z przedsiębiorcami 

na terenie powiatu 

gostyńskiego w celu realizacji 

kształcenia praktycznego. 

Zdrowie/ 

dostępność 

Likwidacja barier 

architektonicznych  

w budynkach 

 przystosowanie budynków 

użyteczności publicznej dla 

osób z niepełnosprawnościami 
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użyteczności 

publicznej. 

(urzędy, szkoły, inne jednostki) 

zgodnie z ustawą  

o dostępności.  

Rozwój infrastruktury 

służącej wsparciu 

osób starszych, opieki 

długoterminowej  

i paliatywnej  

 powstanie nowoczesnego 

centrum świadczącego usługi 

opieki długoterminowej  

w oparciu o rozwój SPZOZ  

i pozyskania środków 

zewnętrznych.  

Wyposażenie w 

nowoczesny sprzęt 

budynków ochrony 

zdrowia 

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny 

dla SPZOZ w Gostyniu.  

Komunikacja Zagospodarowanie 

wewnętrznej sieci dróg  

i połączenie dróg 

powiatowych z 

powstającymi 

obwodnicami.  

W powiecie gostyńskim powstają 

dwie obwodnice – drogi wojewódzkiej 

434 oraz drogi krajowej 12. Celem 

samorządu jest, we współpracy  

z gminami, podniesienie jakości dróg 

wewnętrznych oraz stworzenie nowej 

siatki dróg lokalnych w oparciu  

o rozwiązania wojewódzkie i krajowe.  

Modernizacja  

i przebudowa dróg 

powiatowych.  

Drogi przeznaczone do 

przebudowy/rozbudowy/remontu 

na podstawie już opracowanej 

bądź opracowywanej 

dokumentacji: 

 kompleksowe połączenie 

obwodnicy Gostynia na drodze 

wojewódzkiej nr 434  

z systemem dróg lokalnych  

i drogą krajową nr 12 wraz  

z budową parkingu jako 

kluczowego elementu 
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bezpieczeństwa ruchu 

turystycznego  

i pielgrzymkowego 

(przebudowa drogi powiatowej 

nr 4954P Głogówko – 

Drzęczewo, przebudowa drogi 

powiatowej nr 4907P Gostyń – 

Grabonóg, przebudowa drogi 

powiatowej nr 4938P 

Grabonóg – Podrzecze – 

Krajewice), 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4953P ul. Gostyńska  

w Pogorzeli, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4908P na odcinku 

Pogorzela – Kaczagórka, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4087P Pogorzela – 

Wziąchów-Kromolice – granica 

powiatu, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4932P Rębowo – 

Ludwinowo, 

 przebudowa z rozbudową 

drogi powiatowej nr 4941P na 

odcinku od drogi wojewódzkiej 

434 w Krobi do miejscowości 

Chumiętki, 

 rozbudowa drogi powiatowej  

nr 4803P Poniec – Krobia, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4937P Sułkowice – 
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Ludwinowo, 

 rozbudowa drogi powiatowej  

nr 4803P Poniec – Krobia, 

 rozbudowa drogi powiatowej  

nr 4803P Poniec. (ul. Kusza  

w Poniecu), 

 przebudowa z rozbudową 

drogi powiatowej Poniec – 

Bojanowo 4906P 

 przebudowa z rozbudową 

drogi powiatowej nr 4906P 

Gostyń - Brzezie wraz  

z budową ciągu pieszo-

rowerowego, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4943P Strzelce Wielkie – 

Taniecznica, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4087P Borek Wlkp. - 

Siedmiorogów Pierwszy, 

 budowa ścieżki rowerowej  

w ciągu drogi powiatowej 

nr4908P Elżbietków - Bielawy 

Pogorzelskie. 

Inne drogi przeznaczone do 

przebudowy/rozbudowy/remontu: 

 przebudowa z rozbudową 

drogi powiatowej Pępowo – 

Anielin 4803P (granica 

powiatu), 

 ulepszenie nawierzchni jezdni 

drogi powiatowej nr 4922P 

Krajewice – Ziółkowo, 
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 przebudowa drogi powiatowej 

Sikorzyn – DW (434) – 4949P, 

 przebudowa drogi powiatowej  

nr 4922P w miejscowości 

Rębowo. 

Drogi priorytetowe: 

remonty dróg głównych, będących 

połączeniem siedziby powiatu  

z siedzibami gmin oraz między 

gminami.  

Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 360 

Leszno – Gostyń – 

Jarocin 

Wsparcie powiatu gostyńskiego dla 

projektu mającego na celu 

rewitalizację i przywrócenie linii 

kolejowej 360 Leszno – Gostyń - 

Jarocin. 

Rozwój transportu 

publicznego na terenie 

powiatu gostyńskiego 

Rozwój powiatowej komunikacji 

autobusowej, jako sposób 

przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i możliwość dojazdu 

mieszkańców wsi do siedziby powiatu 

i siedzib gmin. 

Ochrona 

środowiska 

 

Utworzenie klastra 

energetycznego 

Utworzenie klastra energetycznego 

złożonego z gmin i samorządu 

powiatowego, a w dalszej 

perspektywie także zainteresowanych 

przedsiębiorców. Wspólne projekty 

termomodernizacyjne oraz 

umożliwiające korzystanie 

z alternatywnych źródeł energii; 

bezpieczeństwo energetycznie 

wewnątrz klastra.  

Promocja 

odnawialnych źródeł 

Promocja wykorzystania OZE  

w prywatnych budynkach 
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energii  

i prowadzenie punktu 

informacyjnego dla 

mieszkańców.  

mieszkalnych i usługowych. 

Doradztwo – może być prowadzone 

poprzez współpracujące z powiatem 

stowarzyszenie (np. Stowarzyszenie 

Wspierania Przedsiębiorczości 

Powiatu Gostyńskiego). 

Zastosowanie 

odnawialnych źródeł 

energii w budynkach 

użyteczności 

publicznej.  

Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym poprzez 

zastosowanie OZE i innych 

alternatywnych źródeł energii. 

Wzmacnianie bezpieczeństwa 

energetycznego.  

Rozwój 

zintegrowanych i 

systemowych działań 

adaptacyjnych do 

zmian klimatu poprzez 

wsparcie małej retencji 

wodnej i mikroretencji  

i rozwój zielono-

niebieskiej 

infrastruktury. 

 dotacje celowe dla 

mieszkańców powiatu na 

inwestycje w zakresie ochrony 

środowiska dot. obiektów 

małej retencji (np. studnie 

chłonne, skrzynki 

rozsączające, przewody 

odprowadzające wody 

opadowe na tereny zielone, 

elementy do nawodnień  

z wykorzystaniem wód 

opadowych itp.), 

 realizacja zielono-niebieskiej 

infrastruktury przy obiektach 

powiatowych, 

 akcja informacyjna wśród 

mieszkańców powiatu dot. 

korzyści z małej retencji 

wodnej, polegająca na 

podjęciu działań 

upowszechniających wiedzę 
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na temat małej retencji i jej 

faktycznego zastosowania  

w praktyce (konferencje, ulotki, 

broszury informacyjne). 

Wsparcie działań, w 

tym edukacyjnych, 

przyczyniających się 

do zmniejszenia 

zużycia wody. 

Zwiększenie świadomości 

ekologicznej w zakresie racjonalnego 

wykorzystania zasobów poprzez 

wydawanie i dystrybucję ulotek oraz 

organizowanie konkursów 

tematycznych dla dzieci i młodzieży. 

Działania 

informacyjno-

edukacyjne w zakresie 

ochrony przyrody, 

środowiska oraz 

klimatu. 

 organizowanie konkursów  

i akcji promujących racjonalne 

korzystanie ze środowiska pod 

hasłem „Powiat gostyński  

– w trosce o środowisko”, 

 edukacja mieszkańców  

w zakresie oszczędnego 

korzystania ze środowiska 

(ulotki, broszury informacyjne  

i edukacyjne), 

 wspieranie zajęć 

programowych w zakresie 

edukacji ekologicznej  

w jednostkach oświatowych 

powiatu. 

 wspieranie działań w zakresie 

zielonej infrastruktury (zakup 

sadzonek drzew). 

 

Pomoc 

społeczna 

Poprawa dostępu  

i jakości wsparcia 

rodziny i systemu 

pieczy zastępczej, w 

tym działań na rzecz 

 szkolenia i kursy 

specjalistyczne podnoszące 

kompetencje kadry  

w zakresie wspierania dzieci  

i młodzieży, rodziny i pieczy 
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usamodzielnienia osób 

opuszczających pieczę 

zastępcza  

zastępczej – dla kadry PCPR, 

POW i placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz rodzin 

zastępczych, 

 szkolenia i kursy 

specjalistyczne podnoszące 

kompetencje w zakresie pracy 

ze zjawiskami zagrażającymi 

rodzinie: przemocą, depresją, 

uzależnieniami, zaburzeniami 

rozwojowymi itp., 

 organizacja konkursów 

grantowych dla NGOs  

w obszarze poprawy dostępu  

i jakości wsparcia rodziny  

i systemu pieczy zastępczej,  

w tym działań na rzecz 

usamodzielniania się osób 

opuszczających pieczę 

zastępczą, 

 stałe doposażanie placówek 

systemu wspierania rodzin  

w sprzęt konieczny na terenie 

powiatu: samochody, 

 sukcesywne zwiększanie 

kadry specjalistów w PCPR  

i POW oraz COPOW –  

w związku ze zwiększeniem 

się liczby zadań i problemów 

występujących  

w środowiskach rodzinnych, 

 superwizja dla kadry i rodzin 

zastępczych. 
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Wsparcie infrastruktury 

budynków pomocy 

społecznej (DPS, 

Domów Dziecka) 

Modernizacja, remonty, doposażanie 

w nowoczesny sprzęt.  

Turystyka Projekty partnerskie 

w dziedzinie turystyki  

i rozwoju ścieżek 

rowerowych 

Ścisła współpraca z Lokalną Grupą 

Działania ,,Gościnna Wielkopolska”, 

Międzygminnym Związkiem 

Turystycznym ,,Wielkopolska 

Gościnna” oraz Wielkopolską 

Organizacją Turystyczną w dziedzinie 

turystyki, promowania lokalnych 

atrakcji turystycznych i rozwoju 

ścieżek rowerowych – projekty 

partnerskie. 

Budowa sieci tras 

rowerowych w 

powiecie gostyńskim 

 projektowanie ścieżek 

rowerowych przy 

remontowanych i nowo 

budowanych drogach, 

 podejmowanie działań zgodnie  

z ,,Koncepcją programowo- 

przestrzenną sieci 

turystycznych tras rowerowych 

na terenie powiatu 

gostyńskiego”. 

Wsparcie organizacji 

najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych  

i rekreacyjnych 

organizowanych  

w powiecie gostyńskim 

promujących kulturę 

muzyczną, tradycję, 

folklor oraz zdrowy styl 

Organizacja najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych (m.in. Festiwal 

Musica Sacromontana, Festiwal 

Tradycji i Folkloru w Domachowie, 

Dzień Sera Smażonego w Pogorzeli, 

Dożynki powiatowe ,,Dobre Smaki 

Powiatu”, ,,Wielkopolska Ofensywa 

Rowerowa”)  
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życia. Celem jest 

zachowanie, promocja  

i rozwój dziedzictwa 

kulturowego oraz 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu. 

Modernizacja obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego 

Na podstawie uchwały Rady Powiatu 

nr 37/283/22 z dn. 31 marca 2022 r.  

 

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  

2023-2029 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, nie 

rzadziej niż raz na dwa lata. 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. 



Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2023-2029  
 

141 
 

System będzie działał w oparciu o 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. 

Wnioski opublikowane zostaną na stronie internetowej powiatu i będą miały charakter 

ogólnodostępny.  

 


