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1. Wprowadzenie 
           
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Przyszłość Pogorzeli, zapewnienie naszej gminie trwałych możliwości rozwoju, a przede 
wszystkim wykorzystanie szans rozwojowych, które oferuje nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej na okres programowania 2014–2020, to kluczowe powody opracowania 
niniejszej Strategii. Wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższych latach, wynikają nie 
tylko z wyrównywania dysproporcji w rozwoju obszarów Polski i Europy.  
 
Strategia ma także charakter integracyjny, zarówno w stosunku do mieszkańców gminy 
i wszystkich jednostek administracji publicznej, położonych na jego terenie, jak też 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji działających dla dobra gminy. Władze 
samorządowe będą informować mieszkańców gminy o postępach w realizacji tego 
dokumentu. Systematyczne przekazywanie wiadomości będzie elementem niezbędnym w 
tworzeniu korzystnego klimatu wokół podejmowanych przedsięwzięć. Istotne jest również 
przyjmowanie wszystkich uwag płynących od mieszkańców, organizacji i lokalnych władz 
samorządowych oraz uwzględnienie wszystkich możliwych do realizacji postulatów. 
 
W okresie ostatnich 4 lat podczas realizacji zapisów poprzedniej strategii została 
zrealizowana większość najistotniejszych zadań infrastrukturalnych, zwiększyła się znacząco 
przedsiębiorczość mieszkańców, zostało wybudowanych lub zmodernizowanych wiele miejsc 
służących rozwojowi kultury, kultury fizycznej, oświaty i wypoczynku. Zadania zawarte w 
obecnej strategii są bardzo ambitne i wymaga dużego wysiłku organizacyjnego 
i finansowego. Realizacja Strategii na lata 2014-2020 jest wyzwaniem i zadaniem dla całej 
wspólnoty samorządowej. Realizacja celów i działań Strategii powinna zapewnić dalszy, 
dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy Pogorzela dla dobra jej mieszkańców. 
Nowoczesna infrastruktura, wysoki poziom przedsiębiorczości oraz ponadprzeciętnie 
rozwinięte rolnictwo powinny zagwarantować wysoki poziom życia mieszkańców. 
 
 
 

Burmistrz Pogorzeli  
 
 
         Piotr Curyk 
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2. Metodyka tworzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na 
lata 2014-2020 

Wyzwania rozwojowe przed jakimi stają jednostki samorządu terytorialnego związane są z 

procesami globalizacji i integracji. Przestrzeń, dotychczas rozumiana w klasycznym, geograficznym 

kontekście przestaje być tylko rozciągłością wzdłuż wymiarów, a poddaje się procesom kurczenia. 

Odległość ma coraz mniejsze znaczenie w dobie korzystania z Internetu, powszechnej mobilności i 

innowacjom. Nowy paradygmat polityki regionalnej opiera się jednak na znaczeniu terytorium i jego 

specyfice. Place-based policy to długoterminowa strategia rozwoju oparta na czynnikach 

endogenicznych i ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nowy paradygmat 

wyraźnie dostosowuje się do charakteru miejsca, skupia się na wykorzystaniu lokalnych umiejętności 

i doświadczeń. Projekty realizowane w ramach nowej polityki regionalnej charakteryzować się mają 

wysokim stopniem kontroli społecznej i kluczowym znaczeniem partycypacji społecznej.  

Realizacja strategii jest nieustannym procesem, który wpisuje się w założenia cyklu Deminga, 

opartego na prostej zasadzie następowania po sobie kolejnych etapów działania (rysunek 1). 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 powstawała według metodologii 

J. Brysona1 wykorzystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek 

terytorialnych, która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie 

zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizację strategii. Tworzenie 

strategii jest więc procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.  

  

                                                             
1 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining 
Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 
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Cykl Deminga Cykl strategiczny 

Rysunek 1. Cykl Deminga i cykl strategiczny 
Źródło: opracowanie własne 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 została przygotowana z 

uwzględnieniem najważniejszego zasobu endogenicznego Gminy, jakim jest kapitał ludzki. 

Partycypacja społeczna, na szeroką skalę zastosowana w tworzeniu tej strategii, ma znaczenie ze 

względu na nowe podejście w funkcjonowaniu regionów, które wskazuje na to, że terytorium jest 

systemem złożonym o wysokim stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie aktorów 

lokalnych w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania Strategii pozwala multiplikować efekty 

zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu 

pracowników Urzędu Gminy przygotowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. 

Konsultacje społeczne w trakcie tworzenia Strategii odbyły się 23 czerwca 2014 r. 

Na podstawie zgromadzonych danych zebranych podczas konsultacji spotkań z władzami oraz 

indywidualnych rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami sformułowano wizję, a także schemat 

celów uporządkowanych hierarchicznie. Do celów określono strategię monitorowania i ewaluacji 

działań strategicznych, proponując wskaźniki kontekstowe i strategiczne mierzące stopień realizacji 

zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie uwzględniając komplementarność ich treści w ramach 

schematu oraz spójność z zapisami europejskich i krajowych dokumentów strategicznych a także 

dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego: Strategii Europa 2020, Strategii 

Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Opracowano także plan wdrażania i plan komunikacji społecznej 

dokumentu. 

 

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  

3.1. Informacje ogólne 

3.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne 
Gmina Pogorzela to gmina miejsko-wiejska położona jest na południu województwa 

wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu gostyńskiego. Gmina graniczy z sześcioma innymi 
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gminami i są to: Borek Wielkopolski, Pępowo, Piaski leżące na terenie powiatu gostyńskiego oraz 

gminy: Kobylin, Koźmin Wielkopolski i Krotoszyn z powiatu krotoszyńskiego. Gmina i miasto 

Pogorzela zajmują powierzchnie 96,5 km², co stanowi 11,9% powierzchni powiatu gostyńskiego. 

Według danych z 31 grudnia 2012 Gminę zamieszkiwało 5162 osoby. Siedziba Gminy znajduje się w 

mieście Pogorzela (rysunek 2). 

 

 

 

Rysunek 2. Gmina Pogorzela w Wielkopolsce i w powiecie gostyńskim 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Blizan%C3%B3w_(gmina) i http://zosprpgostyn.pl/informacje-o-powiecie-

gostynskim 
 

Gmina podzielona jest na dwanaście sołectw: Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, Elżbietków, 

Głuchów, Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów i Wziąchów. 

 

3.1.2. Historia 
Nazwa miasta pochodzi od słowa pogorzelisko. Po raz pierwszy Pogorzela pojawia się w 

źródłach historycznych w roku 1419. W 1458 r. Pogorzela otrzymała prawa miejskie i funkcjonowała  

w związku z pozyskaniem praw miejskich jako miasto położone na ważnym szlaku komunikacyjnym, 

co dodatkowo sprzyjało rozwojowi Miasta. Wraz z pozyskaniem praw miejskich w Pogorzeli 

wybudowano kościół p.w. św. Michała Archanioła, a na przełomie XV i XVI w. funkcjonowały dwa 

rynki. Właścicielami miasta byli od XV w. do 1658 r. Pogorzelscy, Bieliccy i Radzewscy, od XVIII w. 
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Olewińscy, Zbijewscy, Drwęscy a do połowy XIX w. Taczanowscy, hr. Arco i Rohmannów.  

W drugiej połowie XVI w. Pogorzela była miastem dobrze rozwijającym się. Kwitł handel, 

szkolnictwo i rzemiosło. Za panowania Jana Kazimierza w XVII i XVIII w., kiedy pogorszeniu uległa 

sytuacja gospodarcza w mieście zaczęło rozwijać się piwowarstwo i gorzelnictwo.  

W 1774 r. w mieście wybuchł pożar, który zniszczył jego dużą część, między innymi kościół i 

ratusz. Rok później został wybudowany nowy kościół, budynek ratusza odbudowano dopiero w 

1856r. W 1862 r. wybudowano kościół ewangelicki w neogotyckim stylu. Na początku XX w. powstała 

linia kolejowa prowadząca do Gostynia i Koźmina. W okresie zaborów kompania żołnierzy z Pogorzeli 

wyzwoliła miasto, następnie weszła w skład armii wielkopolskiej i brała udział w wyzwoleniu 

południowej części województwa. Działanie żołnierzy zostało upamiętnione pomnikiem na rynku 

miasta, zniszczonym przez hitlerowców i ponownie odbudowanym w 1989 r. 

 

3.1.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Na terenie Gminy Pogorzela znajdują się obiekty zabytkowe, o wysokich walorach 

artystycznych i mające historyczne znaczenie. Część z nich wpisana jest do rejestru zabytków. Do 

najważniejszych należą:  

 wiatrak paltrak obrotowy młyn motorowy w Gumienicach (1109/A) z 1873 r., 
 zespół pałacowy z 1800 r. w Kromolicach (620/1148) wraz z parkiem, 
 dom robotników folwarcznych w Kromolicach (492/1063/A) powstały w ok. 1860 r., 
 spichlerz folwarczny w Kromolicach (491/1062/A) powstały ok. 1850 r., 
 założenie urbanistyczne i zespół budowlany w Pogorzeli (1475/A) z pocz. XV w., 
 kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Pogorzeli (722/Wklp/A), powstały w 

latach 1778-1781, wraz z zabytkowym cmentarzem, plebanią i ogrodem, 
 kościół ewangelicki w Pogorzeli (1473/A) z 1861 r., obecnie nieużytkowany wraz z 

zabytkową pastorówką, 
 zespół pałacowy z XVIII/XIX w. w Pogorzeli (663/1673) wraz parkiem. 
Na terenie Gminy funkcjonuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli, którego 

głównym celem jest rozwój kulturalny Gminy, umożliwienie dostępu do życia kulturalnego jej 

mieszkańcom poprzez organizowanie zajęć z zakresu sztuki i edukacji. W ośrodku prowadzone są 

stałe zajęcia z tańca, śpiewu, plastyki i fotografii, a dla najmłodszych przeznaczony jest program 

edukacyjny „Mała Wszechnica Kultury” przygotowujący dzieci do aktywnego życia kulturalnego. 

Działające przy MGOK-u sekcje to zespół teatralno-wokalny „Jawor” działający od 1991 r., Dyskusyjny 

Klub Poniedziałkowy "Nie lubię poniedziałków", Młodzieżowa Rada Kultury oraz Klub modelarstwa 

lotniczego i kosmicznego, który liczy ponad trzydzieści lat. Mieszkańcy mają możliwość wynajęcia sali 
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widowiskowej ze sceną na około 220 miejsc oraz mają do dyspozycji Klub Seniora, siłownię i salę 

sesyjną. MGOK jest również organizatorem wielu imprez m.in. Dni Pogorzeli, Dożynki Gminne, Piknik 

z Kulturą, Pogorzelskie Smaki.  

W Gminie organizowana jest corocznie impreza Święto Sera Smażonego, którego 

organizatorem jest MGOK. Na imprezie można spróbować wielu rodzajów sera, zwłaszcza produktu 

lokalnego czyli sera smażonego. Długoletnią tradycję jego wyrabiania w tym regionie Wielkopolski 

podkreśla również legenda związana z powstaniem tego lokalnego przysmaku. Obecnie planowane 

jest utworzenie izby regionalnej w starym budynku mleczarni, z ekspozycją zabytkowych 

przedmiotów służących do przetwarzania mleka i produkcji sera, a także promocja smażonego sera 

jako produktu regionalnego Gminy Pogorzela. 

W Gminie organizowana jest również impreza o charakterze kulturalno-rozrywkowym pod 

nazwą Pogo Stacja, na której występują artyści muzyczni, kabaretowi oraz odbywają się spotkania, 

wystawy i recitale. W Gminie mają miejsce również seanse filmowe w Kinie Orange, największym 

kinie objazdowym w Polsce.  

W Gminie funkcjonuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pogorzela z siedzibą w Pogorzeli. 

Według danych z GUS, księgozbiór bibliotek na 2012 r. wynosił 36 724 woluminów, z 956 zapisanymi 

czytelnikami, którzy w tym samym roku dokonali 20 792 wypożyczeń z jej księgozbioru. Biblioteka 

pozwala również na korzystanie z komputerów, Internetu oraz jest organizatorem spotkań 

literackich. 

 

3.2. Społeczeństwo  

3.2.1. Demografia 
W 2012 r. Gminę Pogorzela zamieszkiwało 5162 osoby, co stanowi 6,7% populacji powiatu 

gostyńskiego. W latach 2007-2012 liczba mieszkańców nieznacznie lecz stopniowo wzrastała, z 

wyjątkiem roku 2011, kiedy liczba mieszkańców zmniejszyła się. W analizowanym przedziale czasu, 

liczba mieszkańców wzrosła o 230 osób (tabela 1). 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki demograficzne Gminy Pogorzela 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba ludności 5134 5135 5139 5170 5159 5162 
Liczba ludności w wieku produkcyjnym 3150 3181 3204 3253 3286 3284 
Przyrost naturalny 9 22 26 34 10 22 
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

63,0 61,4 60,4 58,9 57,0 57,2 
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Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku przedprodukcyjnym 

55,6 57,2 58,9 60,7 62,6 65,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wraz z ogólną liczbą ludności Gminy, rosła również liczba osób w wieku produkcyjnym i to w 

tej grupie wiekowej można zaobserwować najbardziej dynamiczny wzrost. Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym w poszczególnych latach stanowiła około 64% wszystkich mieszkańców Gminy. 

Wartość przyrostu naturalnego kształtowała się korzystnie, i co roku przyjmowała wartości dodatnie. 

Informacja ta, w zestawieniu z kolejnymi analizowanymi wskaźnikami obciążenia demograficznego 

pozwala oszacować przyszły kształt struktury wiekowej mieszkańców Gminy. 

Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym 

systematycznie malała. Jednocześnie znacznie zwiększała się liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Sytuacja taka wskazuje na 

modyfikacje struktury wiekowej mieszkańców Gminy. Przy założeniu niezmiennej liczby ludności w 

wieku produkcyjnym, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejsza się liczba 

osób, które pracy jeszcze nie podjęły. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Pogorzela 

można określić jako niekorzystne. Ukazują one tendencję występującą również na terenie całej Polski, 

jaką jest starzenie się społeczeństwa. 

 

3.2.2. Bezpieczeństwo publiczne 
W Gminie Pogorzela główną jednostką straży pożarnej jest Ochotnicza Straż Pożarna 

Pogorzela, która powstała w 1887 r. Od 1995 r. na mocy decyzji Nr 21/4/KSRG Komendanta 

Głównego PSP należy ona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, pozwalającego na 

ujednolicenie i koordynację działań ratowniczych podejmowanych wspólnie z Państwową Strażą 

Pożarną. Pozostałe jednostki OSP to: 

 OSP Głuchów - rok założenia 1932, 
 OSP Bułaków - rok założenia 1928, 
 OSP Elżbietków - rok założenia 1928, 
 OSP Małgów - rok założenia 1968, 
 OSP Gumienice - rok założenia 1945, 
 OSP Kromolice - rok założenia 1925, 
 OSP Kaczagórka - rok założenia 1956, 
 OSP Wziąchów – rok założenia 1946. 
Na terenie Gminy nie ma Komisariatu Policji. Najbliższy Komisariat Policji znajduje się w 

miejscowości Borek Wielkopolski. Według danych na lata 2007-2012 poziom przestępczości ocenić 
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można jako niski lecz zanotowano wzrost liczby przestępstw (tabela 2). Wskaźniki wykrywalności dla 

ogólnej liczby przestępstw wynosiły tylko 64,7%, co jest niekorzystnym wynikiem w porównaniu do 

powiatu, gdzie wskaźniki te wynosiły 95,7%. 

Tabela 2. Liczba przestępstw stwierdzonych i ich wykrywalność 
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Gmina Pogorzela - - - 22 20 26 - - - 78,7 83,6 64,7 
Powiat gostyński - 1166 1271 1271 1526 1278 - 91,5 91,8 93,5 95,8 95,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Pogorzela 
 
 W strukturze przestępstw w 2011 r. i 2012 r. dominowały przestępstwa drogowe (tabela 3). 

Wśród przestępstw o charakterze kryminalnym dominowały kradzieże. Nie odnotowano w Gminie 

rozbojów, bójek i pobić oraz przestępstw gospodarczych. Wykrywalność przestępstw drogowych w 

2012 r. wynosiła 64,7% natomiast wskaźniki wykrywalności przestępstw kryminalnych wynosiły 95%.  

Tabela 3. Statystyki policyjne w latach 2011-2012 w Gminie Pogorzela 
Przestępstwa 
stwierdzone 

Wykrywalność 
 

2011 2012 2011 2012 
Przestępstwa kryminalne, w tym: 13 5 83,6 95,9 
Bójka i pobicie - - - - 
Kradzież 5 3 81,4 50 
Kradzież z włamaniem 4 1 81,4 50 
Rozbój - - - - 
Uszkodzenie mienia 1 1 87,4 64,7 
Przestępstwa gospodarcze - - - - 
Przestępstwa drogowe 7 21 87,3 64,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Pogorzela 

 

3.2.3. Edukacja, oświata i sport 
Na terenie Gminy Pogorzela znajdują się następujące szkoły i przedszkola:  

 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli, 
 Szkoła Filialna w Bułakowie i Wziąchowie, 
 Gimnazjum w Pogorzeli, 
 Przedszkole Samorządowe „Raj Psotników” w Pogorzeli, 
 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, 
 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kromolicach. 

 
 

Według danych GUS w 2012 r. do szkół podstawowych uczęszczało 335 uczniów. Liczba 

komputerów z dostępem do Internetu, przeznaczona dla uczniów w szkołach podstawowych 
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wynosiła 55, gdzie na jeden komputer przypadało dziewięciu uczniów. W tym samym roku do szkół 

gimnazjalnych uczęszczało 253 uczniów, a na jeden komputer przypadało dwudziestu uczniów. Na 

terenie Gminy nie ma żłobka. 

Obiekty sportowe znajdujące się na terenie Gminy to przyszkolne boiska i sale sportowe, oraz 

boisko wielofunkcyjne Orlik. Mieszkańcy korzystają z boisk sportowych zlokalizowanych w 

następujących miejscowościach: Głuchów - boisko do gry w piłkę nożna i siatkówkę plażową, 

Kaczagórka - boisko do gry w piłkę nożną i do piłki siatkowej, Bułaków - boisko do gry w piłkę 

siatkową i pikę nożną, Łukaszew - boisko do gry w piłkę siatkową, Pogorzela - boisko do gry w piłkę 

nożną. Boiska do gry w piłkę nożną, których właścicielem nie jest Gmina Pogorzela znajdują się 

również w Kromolicach i Małgowie. 

Na terenie gminy działają następujące kluby i sekcje sportowe:  

 LZS "LEW" Pogorzela, w ramach którego działa sekcja piłki nożnej,  
 Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk działający przy ZSOiZ w Pogorzeli,  
 Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli.  

 

3.2.4. Opieka zdrowotna 
Na terenie Gminy Pogorzela funkcjonuje jeden ośrodek zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Asklepios. Zapewnia on dostęp do podstawowej opieki medycznej. Ośrodek nie posiada 

w swej ofercie specjalistycznych usług lekarskich oprócz usług z zakresu ortopedii. Mieszkańcy Gminy 

mają również dostęp do stomatologa. W przypadku potrzeby udania się do innej poradni 

specjalistycznej, mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji większe miasto, jakim jest Gostyń, oddalone o 

około 20 km.  

Aktualnie budowany jest nowy ośrodek zdrowia wraz z gabinetem rehabilitacji. Na terenie 

Gminy działa jedna apteka a druga jest w końcowym etapie budowy i będzie oddana do użytku w 

2014 r.  Liczba udzielonych porad lekarskich utrzymuje się na podobnym poziomie, wyjątkiem był rok 

2011 kiedy ich liczba znacznie wzrosła (tabela 4). 

Tabela 4. Opieka zdrowotna w Gminie Pogorzela 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Liczba udzielonych porad 22340 27734 27562 26910 31829 26041 
Liczba udzielonych porad na 1 mieszkańca 4,3 5,4 5,3 5,2 6,1 5 
Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną 2567 2568 2570 2585 2580 5162 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

3.2.5. Problemy społeczne 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli realizuje zadania z zakresu pomocy 
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społecznej. Jego funkcjonowanie ma na celu pomóc osobom lub całym rodzinom w ciężkich 

warunkach życiowych, w jakich się znaleźli. Główne przyczyny udzielania pomocy przez MGOPS, to 

ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, problemy w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Grupy, które 

najczęściej są wspierane w Gminie to osoby bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny 

wielodzietne, osoby uzależnione oraz rodziny niepełne.  

Do najważniejszych zadań ośrodka należą przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

przewidzianych przepisami prawa, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej oraz 

pomoc niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia. 

Analizując lata 2008-2012, liczba gospodarstw i osób, korzystających z pomocy MGOPS 

malała z roku na rok (tabela 5). W ostatnim roku analizy, było ponad dwukrotnie mniej osób 

korzystających z tego rodzaju pomocy, niż w roku początkowym. 

Tabela 5. Liczba gospodarstw i osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Gospodarstwa domowe korzystające ze 
środowiskowej pomocy społecznej 

302 161 147 149 140 

osoby w gospodarstwach domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej 

1177 608 520 517 472 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 
 

3.2.6. Instytucje pozarządowe 
Aktywność społeczną mieszkańców Gminy należy ocenić jako ponadprzeciętną. W latach 

2007-2012 liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców utrzymywała się na jednakowym poziomie i przewyższała analogiczne wartości dla 

powiatu gostyńskiego (tabela 6). Co więcej, w każdym roku przewyższała także średnią dla 

województwa. 

 

Tabela 6. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców 
Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Wielkopolskie 25 26 27 28 30 31 
Powiat gostyński 27 28 28 29 29 30 
Pogorzela 33 33 33 33 33 33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie Gminy Pogorzela funkcjonują następujące instytucje pozarządowe: 
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Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: 

 Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych w Pogorzeli, 
 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli, 
 Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzeli, Bułakowie, Elżbietkowie, Głuchowie, Gumienicach, 

Kaczejgórce, Kromolicach, Małgowie,  Wziąchowie, 
 Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli, 
 Ludowy Zespół Sportowy "Lew", 
 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pogorzeli, 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa "Kłos" przy SKR – Pogorzela, 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa przy GS "Sch" – Pogorzela, 
 Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" – Pogorzela, 
 Stowarzyszenie Gumienice – Gumienice, 
 Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Pogorzelskiej ul. Gostyńska 5 – Pogorzela, 
 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kromolice – Kromolice. 

 

Koła: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Bułakowie, Elżbietkowie, Głuchowie, Gumienicach, 
Kaczejgórce, Małgowie, Ochli, Pogorzeli, Wziąchowie. 

 Kółko Rolnicze w Bułakowie, Elżbietkowie, Głuchowie, Gumienicach, Kaczejgórce,  
Kromolicach, Małgowie, Ochli, Pogorzeli, Wziąchowie, 

 Gminne Koło Hodowców Koni w Pogorzeli, 
 Gminne Koło Producentów Bydła w Pogorzeli, 
 Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pogorzeli, 
 Kolo Polskiego Związku Wędkarskiego w Pogorzeli. 

3.3. Gospodarka 

3.3.1. Działalność gospodarcza  
Przedsiębiorstwa na terenie Gminy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa 

(zatrudniające do 9 osób). Stanowią one 94,62% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON. Odsetek o wartości 4,30% stanowią małe przedsiębiorstwa. Na terenie 

Gminy działają również przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 osób. Najważniejsze firmy w 

Gminie prezentuje tabela 7. 
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Tabela 7. Znaczące przedsiębiorstwa w Gminie Pogorzela w 2012 roku 
Zakład Mięsny Konarczak, 
PPHU Acer sp z o.o.(stolarnia),  
Łagrom sp.zo. o.(Cubato) budownictwo dla branży spożywczej - konstrukcje stalowe, 
" AD-BUD " Usługi Budowlane Adam Foltynowicz 
" Blacharstwo-Mechanika Pojazdowa " Łukasz Wolniak 
" BUD-GAZ-AGRO " Marcin Bogusławski 
" DACHY " Maciej Dorczyk 
" J-KORAL " Jolanta Kaniewska 
" MARCOM " Marek Kaniewski 
" MONTAŻ MEBLI " Tomasz Nowak 
" STOLFAH " Wiesław Fahner 
" Zakład Usługowo - Transportowy " Józef Waligóra 
"PARTNER" JULIAN LEWANDOWSKI 
Firma Handlowo Usługowa Produkcyjna Export-Import Wojciech Kaczmarczyk 
Firma Handlowo-Usługowa " CRANEX " Krzysztof Walkowiak 
AGNIESZKA PYTLEWSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA POŁOŻNEJ 
AGRO - MAREK MAREK GRUCHOT 
ARTUR RATAJ P.P.H.U. RATBET 
Auto Handel " KARMIN " Joanna Pruszkowska 
BA-KA Barbara Kubiak 
BARTASMAL BARTŁOMIEJ MAJNERT 
BETONIARSTWO - KAMIENIARSTWO Jan Chudy 
Biuro Rachunkowe Sławomir Kędziora 
Biuro Rachunkowe-Helena Adamek Biuro Rachunkowe " TEO" Włodzimierz Kozłowski, Helena Adamek  
ELEKTRO-MECHANIKA Krzysztof Paterek 
EL-HEM Instalatorstwo Elektryczne Wojciech Szymczak 
FIRMA BUDOWLANA Dominik Klamecki 
FIRMA HANDLOWA " NATALIA " Natalia Kupczyk 
FIRMA USŁUGOWA Józef Mikołajczyk 
FIRMA " ŁUKPOL " Łukasz Kieliszkowski 
FIRMA BUDOWLANA Daniel Garbarek 
Firma Budowlana Leszek Gościniak 
Firma Budowlana Mateusz Wojtaszek 
FIRMA HANDLOWA "U JANA" JAN KLUPŚ 
Firma Handlowa Marek Nowakowski 
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA " SOWMAT " Zenon Sowula 
Firma Handlowo Usługowa AT Instalacje Tomasz Rogowicz 
Firma Handlowo Usługowa Mateusz Turbański 
Turbańscy Sp. z o.o. Głuchów 34 
MEBL-KAR  Karol Gadziński 
AGRO – CENTNAS Sp. J. RYSZARD WOLTMANN I SYNOWIE  
AGRO-TOM  Tomasz Kaniewski 
FIRMA TRANSPORTOWO- HANDLOWA „DANMAR” Danuta, Marcin Walczak Sp.C. 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „AK” Andrzej Kieliszkowski 
MECHANIKA POJAZDOWA PATOM  s.c. Paweł Adamek Tomasz Piniewski 
ROMI  FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA Roman Stanisławski 
KUPNO – SPRZEDAŻ – NAPRAWA MASZYN ROLNICZYCH Michał Kaniewski 
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W POGORZELI 
PPHU RATBET Artur Rataj Gostyńska 20, 63-860 Pogorzela 
NAPRAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Klonowski Jan 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Pogorzeli 
W roku 2012 w rejestrze REGON na terenie Gminy zarejestrowane były 372 podmioty 

gospodarki narodowej, co stanowiło ponad 5,3% podmiotów powiatu gostyńskiego (tabela 8). W 

Gminie dominującym sektorem gospodarki był handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów 

samochodowych. W 2012 r. 92 podmioty gospodarcze i 83 osoby fizyczne wpisywały się w ten rodzaj 

działalności, prawie 25% podmiotów gospodarczych i 28% osób fizycznych zarejestrowanych w 

REGON prowadziły ten rodzaj działalności. Do dominujących branż można zaliczyć również 

budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i rolnictwo. 

Tabela 8. Struktura działalności według branż w 2012 r. 

Branża 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
wpisanych do 

rejestru REGON 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 
 liczba % liczba % 

Sekcja A+B: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 
górnictwo i wydobywanie  

40 10,7 35 12,1 

Sekcja C+D+E: Przetwórstwo przemysłowe 41 11,0 28 9,7 
Sekcja F: Budownictwo 66 17,7 62 21,6 
Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

92 24,7 83 28 

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa 18 4,8 17 5,9 
Sekcja I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

4 1 4 1,3 

Sekcja J: Informacja i komunikacja  3 0,8 3 1 
Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 2,1 8 2,7 
Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 7 1,8 0 0 
Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 20 5,3 19 6,6 
Sekcja N+O: Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz działalność w 
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

13 3,4 1 0,3 

Sekcja P: Edukacja 20 5,3 5 1,7 
Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 13 3,4 10 3,4 
Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 2,1 3 1 
Sekcja S i T i U: Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

19 5,1 9 3,1 

RAZEM 372 100 287 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Ponad średnią powiatową w strukturze branż wyróżniał się udział  rolnictwa, budownictwa i 

edukacji (rysunek 3). Wyraźnie mniejszy udział w strukturze branż w Gminie w porównaniu z 
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powiatem zanotowano w takich sekcjach jak: przetwórstwo przemysłowe, działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna i pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników. 

 
Rysunek 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność 

gospodarczą wg rejestru REGON w powiecie słupeckim oraz w Gminie Pogorzela w roku 2012 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 
Wskaźnikiem świadczącym o poziomie przedsiębiorczości mieszkańców jest liczba 

podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. Wyniósł on w Gminie w 2012 r. 721, co w porównaniu z wartością 907 w powiecie 

pozwala stwierdzić o wiele niższy poziom tej cechy u mieszkańców Gminy. Analizując wskaźnik liczby 

nowo zarejestrowanych jednostek prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w 

rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, Gmina osiągnęła w roku 2012 wynik 79, co stanowi wartość 

mniejszą od średniej powiatowej, która wynosi 90. Pomimo iż wartości wskaźników dla Gminy są 

niższe od powiatowych, to wyniki z zakresu działalności gospodarczej świadczą o dobrym klimacie 

inwestycyjnym i możliwościach, jakie stwarza Gmina dla nowych i istniejących firm. 

 

3.3.2. Rynek pracy  
W Gminie Pogorzela liczba osób bezrobotnych zwiększyła w roku 2009, po czym przez kolejne 

lata nieco spadała. Liczba osób w wieku produkcyjnym wzrosła nieznacznie (tabela 9). W 2012 r. w 
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Gminie zarejestrowanych było 221 osób bezrobotnych. Porównując pierwszy rok z rokiem ostatnim w 

analizowanym okresie 2008-2012, liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 16%. Wzrastał również 

odsetek osób bezrobotnych przypadający na ludność w wieku produkcyjnym. Odsetek ten zwiększył 

się 0,7 punktu procentowego, tj. z 6% do 6,7%. W ostatnim roku analizy, w porównaniu do roku 

początkowego, odsetek bezrobotnych mężczyzn był wyższy o 1,3 punktu procentowego, natomiast 

odsetek bezrobotnych kobiet zwiększył się o 0,2 punktu procentowego w stosunku do roku 

początkowego. Odsetek bezrobotnych kobiet był wyższy niż odsetek bezrobotnych mężczyzn, różnica 

wynosiła 2 punkty procentowe. 

Tabela 9. Liczba osób bezrobotnych i osób w wieku produkcyjnym 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 3181 3204 3253 3286 3284 
Liczba bezrobotnych ogółem w tym: 190 245 232 224 221 

Mężczyźni 76 124 108 95 101 
Kobiety 114 121 124 129 120 

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na ludność w wieku 
produkcyjnym (w %) w tym: 6,0 7,6 7,1 6,8 6,7 

Mężczyźni 4,5 7,4 6,3 5,4 5,8 
Kobiety 7,6 8,0 8,1 8,4 7,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

3.3.3. Rolnictwo 
Gmina Pogorzela jest typową gminą rolniczą. W Gminie większość terenów stanowią użytki 

rolne (76%) i użytki leśne (17%). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2010 r., na terenie 

Gminy 92% z użytków rolnych należących do gospodarstw rolnych stanowią grunty orne. Ponadto 

przeważają łąki (3,8%), pozostałe użytki rolne jak pastwiska, sady i lasy stanowią niewielki odsetek 

nieprzekraczający wartości 0,5%, natomiast nieużytki rolne stanowią odsetek prawie 3%. 

Tabela 10. Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych 
Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów 

  
powierzchnia w 

ha 
% 

grunty ogółem 7551,06 100 

użytki rolne  7314,64 96,86 

grunty orne  7005,33 92.77 

łąki  290,52 3,84 

pastwiska  13,05 0,17 

sady  5,74 0,07 

lasy  10,70 0,14 

nieużytki  225,72 2,98 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r. 
 

Działalność rolniczą prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne w liczbie 539 (tabela 9). W 

Gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha. Gospodarstwa małej i średniej 

wielkości z przedziału od 1-5 ha i od 5-10 ha razem stanowią jedną trzecią z liczby wszystkich 

gospodarstw. Osiemnaście procent stanowią gospodarstwa wielkości od 10-15 ha, a ich obszar 

stanowi 16,9% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w Gminie. Największa liczba gospodarstw, 

to gospodarstwa duże powyżej 15 ha, jest ich ok. 27%, przy czym zajmują one 71% powierzchni 

wszystkich gospodarstw. 

Tabela 11. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Pogorzela 

Liczba gospodarstw 
rolnych 

Powierzchnia gospodarstw 
rolnych Wielkość 

szt. %  w ha w % 
ogółem 539 100 7551,06 100 
do 1 ha włącznie 124 23,00 49,71 0,65 
powyżej 1 ha 415 76,99 7501,35 99.34 

  
1 – 5 ha 98 18,18 256,86 3,40 

5 – 10 ha 67 12,43 559,51 7,40 
10 – 15 ha 100 18,55 1276,68 16,90 

> 15 ha 150 27,82 5408,30 71,62 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r. 

Klasy bonitacyjne gleb oraz struktura gospodarstw mają kluczowy wpływ na uprawy roślinne 

na terenie Gminy. Jakość bonitacyjna gleb w Gminie jest wysoka. Według Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach Gmina Pogorzela ma najwyższy wskaźnik jakości 

bonitacyjnej gleb. Na terenach gruntów ornych przeważają gleby klasy III a i III b które zajmują ok. 

84% powierzchni,  gleby klasy V i VI stanowią ok. 4%, natomiast gleby klasy IV zajmują 12% ich 

powierzchni. 

Obecnie w strukturze upraw przeważają zboża (tabela 12), które stanowią ponad 55% upraw. 

Znaczną część upraw – 14,2% stanowią uprawy przemysłowe, uprawy rzepaku i rzepiku – 4,7%, 

buraków cukrowych – 9,5%. Resztę upraw stanowią uprawy na własny użytek, i są to znikome 

odsetki. 

Tabela 12. Powierzchnia zasiewów upraw 

Powierzchnia zasiewów wybranych upraw  

 ha % 
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ogółem 6966,12 100 

zboża razem 4168,79 55.20 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 4099,42 54.28 

ziemniaki 11,63 0.15 

uprawy przemysłowe 1076,74 14.25 

buraki cukrowe 718,21 9.51 

rzepak i rzepik razem 358,53 4.74 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0,00 0,00 

warzywa gruntowe 0,00 0,00 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r. 

 

Hodowla zwierząt w Gminie odgrywa znaczącą rolę w rolnictwie. Głównym kierunkiem w 

hodowli zwierząt jest chów bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. Według danych GUS w roku 2010 

liczba gospodarstw zajmujących się chowem drobiu wynosiła 300, co stanowiło ponad połowę 

istniejących gospodarstw, chowem bydła zajmowało się 225 gospodarstw a chowem trzody chlewnej 

266 gospodarstw (tabela 13). 

 

Tabela 13. Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt 
Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt 

bydło razem 225 
bydło krowy 201 
trzoda chlewna razem 266 
trzoda chlewna lochy 239 
konie 13 
drób ogółem razem 301 
drób ogółem drób kurzy 300 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r. 
 

3.4. Środowisko 

3.4.1. Ochrona środowiska 
Gmina Pogorzela położona jest  w obrębie makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej, w 

mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej, w jej środkowej części o nazwie Równina Koźmińska. Rzeźba 

terenu jest niezróżnicowana, tworzy ją głównie wysoczyzna morenowa, która obejmuje całą Gminę 

oraz obniżenia dolinne w korytach rzek. Przez teren Gminy przepływa rzeka Pogona (lewy dopływ 

Kościańskiego Kanału Obry), rzeka Rdęca (prawy dopływ Orli) oraz Ochla (prawy dopływ Rdęcy). Na 

terenie Gminy nie ma jezior i sztucznych zbiorników wodnych. 
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Lesistość Gminy wynosi 17%, tyle samo co odsetek lesistości w powiecie gostyńskim. Lasy w 

Gminie dzielą się na cztery większe kompleksy, wiek drzewostanu szacowany jest na 60-70 lat, 

przeważa w nich las świeży, bór mieszany świeży a w niektórych częściach występuje las wilgotny i 

olsowy. W Leśnictwie Siedmiorogów i w Leśnictwie Międzyborze znajdują się fragmenty lasów 

objętych ochroną, będące drzewostanami nasiennymi. Na terenie Gminy nie znajdują się formy 

ochrony przyrody objęte programem Natura 2000, brak również rezerwatów i parków. Gmina 

Pogorzela  wolna jest od większych obciążeń i zagrożeń dla środowiska naturalnego, jej poziom 

zanieczyszczenia ocenić można jako niski. 

 

3.4.2. Turystyka 
Kompleksy leśne położone są z dala od miast, zapewniają obfitość jagód i grzybów oraz 

dostatek ciszy i spokoju. W Gminie brak dobrze rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej, 

obecnie w miejscowości Pogorzela działają dwie restauracje i jeden bar na stacji benzynowej.  

W pobliżu leśniczówki w miejscowości Międzyborze znajduje się wigwam „Grandel” w którym 

można organizować imprezy plenerowe. Również imprezy tego rodzaju organizować można w 

miejscowości Głuchów w obiekcie o nazwie Grzybek. W Gminie obecnie znajdują się dwa szlaki 

rowerowe, powstałe w 2013 r. Pierwszy z nich oznaczony kolorem pomarańczowym o długości 16,5 

km biegnie przez miejscowości Pogorzela, Głuchów, Gumienice, Dobrąpomoc, Elżbietków, Pogorzela. 

Druga trasa oznaczona kolorem zielonym o długości 19,5 km biegnie przez miejscowości Pogorzela, 

Głuchów, Małgów, Bułaków, Międzyborze, Pogorzela. Na trasie znajdują się niektóre z zabytków 

Gminy oraz miejsce zwyczajowo używane do kąpieli w Głuchowie. 

 

3.5. Infrastruktura techniczna 

3.5.1. Drogi i mała infrastruktura 
  Przez teren Gminy Pogorzela przebiegają drogi powiatowe i gminne. Na terenie Gminy nie ma 

dróg wojewódzkich. Długość dróg gminnych wynosi 61,5 km, z czego 28,95 km to drogi utwardzone, a 

32,52 km to drogi nieutwardzone. Szlaki powiatowe wynoszą łącznie 61,5 km, z czego 6 km stanowią 

drogi miejskie w miejscowości Pogorzela: 

 839P - ul. Krobska, 
 839P - ul. Gostyńska, 
 655P - ul. Borecka, 
 655P - ul. Błonie, 
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 655P - ul. Krotoszyńska,  
 809P - ul. Armii Poznań,  
 809P - ul. Koźmińska, 
 839P - ul. Rynek. 

  

Część z odcinków dróg powiatowych i gminnych nadaje się do modernizacji w przypadku dróg 

gminnych są to odcinki o długości 2,2 km, w przypadku powiatowych dróg 2,4 km, planowane odcinki 

do budowy to 1,4 km nowej drogi. 

W zakresie osobowego transportu zbiorowego Gminę obsługują linie komunikacji 

autobusowej PKS. Wiele z połączeń komunikacji publicznej zostało zlikwidowanych, zostało kilka 

połączeń z Gostyniem i Krotoszynem, natomiast dowozem dzieci do szkół zajmuje się firma 

wyłoniona w drodze przetargu. Również mieszkańcy mogą skorzystać z tych połączeń jeśli są wolne 

miejsca. Brak połączeń kolejowych w Gminie.  

 

3.5.2. Wodociągi i kanalizacja 
Na koniec 2012 r. wg danych GUS długość sieci wodociągowej w Gminie Pogorzela wynosiła 

80,9 km a stopień zwodociągowania wynosi obecnie 99,9%. Brak dostępu do sieci ma obecnie tylko 

jedno gospodarstwo. Ujęcia wody znajdują się na stacjach hydroforowych w Małgowie, Wziąchowie, 

Łagiewnikach (gm. Kobylin) oraz Siedlcu (gm. Pępowo). Wszystkie ujęcia wody posiadają prawne 

pozwolenie na pobór i eksploatację wody. Gmina Pogorzela wraz z czterema innymi gminami należy 

do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.  

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie na koniec 2012 r. wynosiła 13,1 km(tabela 14). Na 

terenie Gminy działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR (Sekwencyjny Reaktor 

Biologiczny) o przepustowości 638 m3/d, która jest w stanie oczyścić ścieki o ładunku równym 6 295 

RLM (Równoważnej Liczby Mieszkańców). Skanalizowane miejscowości Gminy to Pogorzela i 

częściowo Głuchów. Obecnie Gmina ma w planach rozbudowę sieci kanalizacyjnej w pozostałej części 

Głuchowa i pozostałych jedenastu miejscowościach. Na pozostałym obszarze ścieki gromadzone są w 

zbiornikach bezodpływowych oraz rzadziej - w przydomowych oczyszczalniach, których przybywa w 

Gminie na skutek niewielkiego stopnia skanalizowania Gminy.  

 

Tabela 14. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
Długość sieci w km 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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wodociągi 74,0 77,4 79,7 79,7 80,9 80,9 
kanalizacja 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 13,1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.5.3. Gospodarka odpadami 
Gmina realizuje postanowienia, które znajdują się w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. Posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy. Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą w 

Lesznie, który odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Dwukrotnie w 

ciągu roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Istnieje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Goli, 

gdzie mieszkańcy mogą dostarczać zużyte opony, wszelkie odpady niebezpieczne (farby, 

rozpuszczalniki, kleje, itp.), baterie i akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady 

budowlane oraz odpady wielkogabarytowe. W holu Urzędu Miejskiego jest również możliwość 

oddania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii. 

3.5.4. Energetyka i gazownictwo 
Obszar Gminy jest w 100% pokryty siecią energetyczną, obecnie są to linie średniego napięcia 

o mocy 15kV oaz stacje transformatorowe. Planowana jest stopniowa wymiana sieci napowietrznych 

na sieć kablową. Gmina Pogorzela jest zgazyfikowanana w 98%. Długość sieci gazowej wynosi 55 km, 

natomiast w miejscowości Pogorzela 13,54 km. Liczba przyłączy gazowych na terenie gminy to 350 

sztuk. Gmina posiada własną stację redukcyjno - pomiarową o przepustowości gazu 6 000 m3/h.  

3.5.5. Informatyzacja 
Teren Gminy jest pokryty w całości zasięgiem sieci GSM głównych operatorów sieci 

komórkowych w Polsce, na terenie Gminy znajdują się wieże przekaźnikowe, które poprawiają jakość 

zasięgu tych sieci. Dostęp do telefonii kablowej mają wszyscy mieszkańcy a dostawcą jest firma 

Orange S.A.  

W całej gminie Pogorzela jest umożliwiony dostęp do Internetu za pomocą łącz „neostrady”. 

Obecnie Gmina nie planuje inwestycji w zakresie rozbudowy sieci Internetu szerokopasmowego, 

natomiast inwestycja położenia sieci światłowodowej jest planowana na rok 2014 przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 
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4. Analiza SWOT 
Do identyfikacji atutów i słabości Miasta i Gminy Pogorzela wykorzystano analizę SWOT. 

Narzędzie to umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń 

wynikających z czynników zewnętrznych mających swoje źródło poza Gminą. Czynniki, które 

kształtują sytuację Gminy można podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje 

czynniki na podstawie miejsca powstawania lub miejsca występowania. Można wyróżnić czynniki, 

które zlokalizowane są na terenie Gminy i wynikają z jej potencjału endogenicznego oraz takie, na 

które Gmina nie ma wpływu. Na oddziaływania tego pierwszego typu Gmina ma wpływ, choć 

wyjątkami o bardzo niewielkiej możliwości modyfikacji są np. środowisko naturalne czy 

ukształtowanie terenu ściśle związane z lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza 

bezpośrednim wpływem Gminy i swoje źródło mają w bliższym i dalszym otoczeniu. Drugą grupą 

kryteriów jest charakter oddziaływania czynnika, który może być pozytywny lub negatywny.  

Analiza SWOT jest popularnym narzędziem analitycznym, który za zadanie ma przede 

wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach 

planowania strategicznego, jako pierwszy etap planowania gromadzący dane. W procesie 

przygotowania Strategii analizę SWOT zastosowano w czterech obszarach: społeczeństwo, 

gospodarka, infrastruktura i środowisko. Dane zostały opracowane na podstawie materiałów 

zebranych podczas spotkania strategicznego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli w 

dniu 10 marca 2014 r. Zgromadzone informacje przedstawiono poniżej.  
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Tabela 15 Analiza SWOT dla obszaru społeczeństwo 

SPOŁECZEŃSTWO 
Mocne strony Słabe strony 

 Wzrost liczby Mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

 Bliskość rynku pracy: Leszno, Ostrów 
Wielkopolski 

 Niska stopa bezrobocia w porównaniu z 
gminami sąsiednimi 

 Rosnąca świadomość społeczna 
 Dobra baza edukacyjna 
 Pracowitość Mieszkańców 
 Działalność lokalnych organizacji (Koła 

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże 
Pożarne, itp.) 

 Mobilność i elastyczność zawodowa 
młodych Mieszkańców 

 Szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych 
 Rozbudowana infrastruktura kulturalna 

(Biblioteka, MGOK) 
 Wysoki poziom czytelnictwa 
 Współpraca z partnerem zagranicznym w 

zakresie opieki społecznej 

Niedostosowanie umiejętności zawodowych 
Mieszkańców do ofert generowanych przez 
rynek pracy 
 Brak dostatecznego zabezpieczenia 

medycznego 
 Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów 
 Brak zainteresowania młodych ludzi życiem 

lokalnym 
 Odpływ młodzieży do zachodnich krajów 

europejskich 
 Brak imprez o charakterze ponadlokalnym 
 Zły stan obiektów zabytkowych 

spowodowany zaniechaniem ich remontów 
przez właścicieli prywatnych 

  Niewystarczający system informacji o 
wydarzeniach i atrakcjach istniejących na 
terenie gminy, powiatu czy województwa. 

Szanse Zagrożenia 
 Możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych (Unia Europejska, 
Mechanizm Norweski, itp.) 

 Wzrost poziomu wykształcenia 
 Upowszechnianie współpracy 

międzygminnej lokalnych grup (powiatowa, 
krajowa) 

 Promowanie postaw przedsiębiorczych 
 Deklarowana polityka prorodzinna państwa 
 Upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego 
 Europejska mobilność 
 Możliwość współpracy instytucjonalnej w 

ramach projektów międzynarodowych 

 Sytuacja demograficzna w kraju 
 Starzejące się społeczeństwo 
 Nasilający się proces emigracji 
 Zubożenie części społeczności utrzymującej 

się z działalności rolniczej 
 Odchodzenie od tradycyjnych norm 

społecznych 
 Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa 

(choroby cywilizacyjne) 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 16. Analiza SWOT dla obszaru gospodarka 

GOSPODARKA 
Mocne strony Słabe strony 

 Działalność rolnicza, w szczególności 
mleczarstwo 

 Edukacja zawodowa młodzieży 
 Przyjazna polityka Władz otwarta na nowe 

inwestycje 
 Czyste środowisko naturalne 
 Dobra jakość gleb 
 Bliskość Leszna i Ostrowa Wlkp., jako 

miejsca pracy Mieszkańców Gminy 
 Współpraca w ramach partnerstw na rzecz 

aktywizacji gospodarczej 
 Wysoki potencjał produkcyjny gospodarstw 

rolnych, gotowych do rozwoju produkcji 
towarowej 

 Wysoki potencjał produkcyjny gospodarstw 
rolnych, gotowych do rozwoju produkcji 
towarowej 

 Wolne obiekty i tereny pod inwestycje, które 
można zagospodarować 

 Znaczny potencjał siły roboczej 
 Wsparcie władz samorządowych dla rozwoju 

działalności gospodarczej 

 Mała liczba dużych przedsiębiorstw 
 Zły stan dróg 
 Utrudniony dostęp do szybkiego Internetu 
 Zjawisko bezrobocia wśród młodych ludzi  
 Słabo rozwinięta baza gastronomiczna 
 Brak strategicznych inwestorów tworzących 

wiele miejsc pracy 
 Niska zamożność części gospodarstw rolnych 

oraz ich niska skłonność do inwestowania i 
wdrażania innowacji w produkcji rolnej 

 Duże rozdrobnienie gospodarstw 
 Wyjątkowe trudności w zbycie małych ilości 

produktów rolnych 
 Słabo rozwinięty sektor usług 
 Brak inwestorów zewnętrznych 
 Brak zintegrowanych systemów informacji 

rynkowej dla przedsiębiorców i 
konsumentów, 

 Brak zaplecza materialnego wielkiego handlu 
w tym targów i wystaw handlowych.  

 

Szanse Zagrożenia 
 Możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych (Unia Europejska, 
Mechanizm Norweski, itp.) 

 Szkolenia dla przedsiębiorców 
 Tworzenie stref ekonomicznych i 

programów aktywizacyjnych 
 Wzrost poziomu edukacji oraz jej 

dostosowanie do potrzeb rynku pracy 
 Rozwój  „małej przedsiębiorczości” 
 Rozwój działów specjalnych w rolnictwie 
 Rozwój agroturystyki 
 Działania integrujące przestrzeń obszarów 

funkcjonalnych aglomeracji w kraju 
 Procesy modernizacyjne w PKP S.A. 

 Problemy małych gospodarstw rolnych 
 Odpływ kapitału zagranicznego do innych 

krajów Unii Europejskiej lub poza Europę 
 Niestabilna sytuacja polityczna Europy 

Wschodniej 
 Brak aktywności młodego pokolenia 
 Migracja ludzi młodych 
 Niska opłacalność produkcji rolnej 
 Problem marginalizacji terenów 

peryferyjnych 
 Postępujące zjawisko ubożenia wsi na 

terenie kraju 
 Rosnące bezrobocie w skali kraju 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 17. Analiza SWOT dla obszaru infrastruktura 

INFRASTRUKTURA 
Mocne strony Słabe strony 

 Dobra baza placówek oświatowych 
 Dobry stan techniczny  budynków 

infrastruktury społecznej 
 Pełna gazyfikacja Gminy 
 Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa 
 Dobrze rozwinięta sieć dróg 
 Zorganizowany system zbiórki odpadów 
 Pełna dostępność do sieci telefonii 

komórkowych 
 Brak instalacji intensywnie 

zanieczyszczających atmosferę 
 Rozwijająca się sieć światłowodowa 
 Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna (place 

zabaw, boiska) 
 Przygotowanie planistyczne Urzędu Gminy  
 Gospodarstwa agroturystyczne 
 Rozwijająca się infrastruktura wytwarzania 

energii odnawialnej (elektrownie wiatrowe) 

 Zły stan techniczny dróg gminnych  
 Mała liczba punktów oświetleniowych 

wzdłuż dróg i ulic  
 Rozproszenie zabudowy 
 Braki w infrastrukturze kanalizacyjnej 
 Brak dróg wojewódzkich i krajowych 
 Brak obwodnicy 
 Brak komunikacji kolejowej 
 Braki w chodnikach przy drogach gminnych i 

powiatowych 
 Problemy lokalowe OPS 
 Brak rozwiniętej infrastruktury turystycznej 

Szanse Zagrożenia 
 Możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych (Unia Europejska, 
Mechanizm Norweski, itp.) 

 Rozwój przedsiębiorczości związany z 
nowoczesnymi technologiami 

 Regulacje prawne gospodarki odpadami 
komunalnymi 

 Projekt „Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa” 

 Wzrost tranzytu 
 Wzrost kosztów budowy i utrzymania 

infrastruktury oraz jej szybkie zużywanie się 
 Brak ekonomicznego uzasadnienia inwestycji 

infrastrukturalnych 
 Protesty społeczności związane z budową 

farm wiatrowych  
 Spadek znaczenia transportu kolejowego 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru środowisko 

ŚRODOWISKO 
Mocne strony Słabe strony 

 Brak uciążliwego przemysłu  
 Działania zwiększające świadomość 

ekologiczną dzieci i młodzieży  
 Dobre warunki do produkcji zdrowej 

żywności  - gleby o wysokiej bonitacji 
 Dobry stan istniejącej infrastruktury 

odprowadzania  i oczyszczania ścieków 
 Wydajne stacje uzdatniania wody 
 Instalacje do produkcji energii odnawialnej  
 Nieskażone środowisko 
 Możliwość eksploatacji istniejących złóż 

surowcowych 
 Dobrze rozwinięta sieć wodna 

 Brak kompleksowej infrastruktury 
kanalizacyjnej 

 Pokrywa azbestowa niektórych zabudowań 
 Wysokoemisyjne indywidualne systemy 

grzewcze 
 Niedostateczna informacja o możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych 
związanych z ochroną środowiska 

 Nieznaczne zalesienie brak jezior 

Szanse Zagrożenia 
 Możliwość pozyskania zewnętrznych 

środków finansowych (Unia Europejska, 
Mechanizm Norweski, itp.) 

 Rozwój idei wytwarzania energii 
odnawialnej 

 Zmiana przepisów 
 Programy Oczyszczania Kraju z Azbestu 
 Możliwość pozyskania dofinansowania do 

modernizacji indywidualnych systemów 
grzewczych 

 Przepisy unijne w zakresie energetyki ze 
źródeł odnawialnych 

 Niefrasobliwe gospodarowanie odpadami 
(dzikie wysypiska) 

 Wielkie fermy hodowlane 
 Kłusownictwo  
 Palenie odpadów 
 Degradacja środowiska wraz z działalnością 

gospodarczą 

Źródło: opracowanie własne 
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Miasto i Gmina Pogorzela to przyjazne i atrakcyjne miejsce 

zamieszkania, pracy  i odpoczynku. Prężny rozwój społeczno-
gospodarczy oparty jest na silnie ugruntowanej tradycji i działalności 
kulturalnej, która integruje Mieszkańców. Nowoczesna infrastruktura, 

wysoki poziom przedsiębiorczości oraz ponadprzeciętnie rozwinięte 
rolnictwo gwarantują wysoki poziom życia Mieszkańców. 
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6. Cele 

6.1. Schemat celów  
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1. Aktywny kapitał ludzki 2. Nowoczesna infrastruktura 3. Rozwinięta gospodarka 

1.1. Wzrost zaangażowania społecznego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

2.1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej 3.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

1.1.1. Wzbogacenie oferty kulturalnej o elementy oparte na lokalnej 
tradycji 

2.1.1. Modernizacja dróg gminnych  
3.1.1. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

1.1.2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami integrującymi 
działania kulturalne (KGW, OSP, NGO, GOK, Biblioteka) 

2.1.2. Budowa obwodnicy miasta Pogorzela 3.1.2. Opracowanie i realizacja strategii promocji Gminy 

1.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
2.1.3. Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek 
rowerowych 

3.1.3. Promowanie współpracy z NGO, innymi gminami oraz 
partnerami zagranicznymi w celu rozwijania i promowania 
działalności gospodarczej  

1.1.4. Stworzenie strategii działań pro kulturalnych w Gminie 
2.1.4. Modernizacja i budowa nowych fragmentów systemu 
oświetleniowego 

3.1.4. Nawiązanie współpracy w ramach partnerstw 
instytucjonalnych oraz uczestnictwo w projektach wspierających 
rozwój lokalny i regionalny 

1.2. Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu 
świadomości i kultury zdrowotnej Mieszkańców 

2.2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 3.1.5. Aktywizacja osób bezrobotnych 

1.2.1. Wzrost jakości świadczonych usług medycznych w Gminie 2.2.1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
3.2. Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku 
lokalnym 

1.2.2. Poprawa stanu zdrowia Mieszkańców Gminy 
2.2.2. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni i systemu 
kanalizacyjnego 

3.2.1. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
najmłodszych Mieszkańców Gminy 

1.2.3. Wspieranie działań prowadzących do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i organizacja imprez sportowych 

2.2.3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz istniejących 
stacji uzdatniania wody 

3.2.2. Stworzenie nowych produktów i usług o charakterze 
lokalnym 

1.2.4. Promowanie regionalnych produktów spożywczych i zdrowego 
odżywiania 

2.3. Modernizacja infrastruktury społecznej 
3.2.3. Wsparcie działalności rolniczej z naciskiem na specjalizacje 
rolnicze (szkolenia, punkty doradcze) 

1.2.5. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 2.3.1. Poprawa jakości infrastruktury sportu i rekreacji 
3.2.4. Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia 
nieuciążliwej działalności produkcyjnej 

1.2.6. Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i osób 
starszych 

2.3.2. Modernizacja  i remonty świetlic wiejskich i wiejskich 
domów kultury 

 

1.2.7. Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

2.3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

1.3. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie 
do potrzeb rynkowych 

2.4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców 

 

1.3.1. Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych Mieszkańców 
Gminy 

2.4.1. Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania 
tożsamości kulturowej regionu w aspekcie urbanistycznym i 
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architektonicznym 

1.3.2. Poprawa jakości kształcenia 2.4.2. Rewitalizacja Parku w Pogorzeli  

1.3.3. Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych technik nauczania w 
procesie kształcenia młodzieży 

2.4.2. Aktywizowanie mieszkańców w zakresie dbałości o 
estetykę domów i ich otoczenia. 

 

1.3.4. Organizacja systemu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 
umocowanych w związkach sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 

2.4.3. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
budynków użyteczności publicznej 

 

1.4. Poprawa sprawności działania administracji publicznej 2.4.4. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych  

1.4.1. Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności usług publicznych 
drogą internetową 

2.4.5. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez 
doposażenie OSP 

 

1.4.2. Szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracji 
publicznej 

2.4.6. Remont budynków gminnych zasobów 
mieszkaniowych 

 

1.4.3. Nawiązanie współpracy w ramach partnerstw instytucjonalnych 
oraz uczestnictwo w projektach wspierających rozwój lokalny i 
regionalny 

2.4.7. Renowacja stawów wodnych  

 2.4.8. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci  

 
2.5. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego oraz budowa instalacji odnawialnych 
źródeł energii  

 

 
2.5.1. Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp do 
Internetu w ramach projektu „Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa” 

 

 
2.5.2. Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 
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6.2. Komplementarność  celów 
Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Pogorzela znajdują się cele w 

stosunku do siebie komplementarne (tabela 19). Komplementarność celów jest cechą pozwalającą na 

to, by podejmowane działania niosły za sobą racjonalne wydatkowanie środków, a także możliwość 

uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji Strategii. 

Komplementarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia realizację zadań, 

zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i trwalszych produktów i 

rezultatów.  

 
Tabela 19. Komplementarność celów w Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 

1.2.3. 
Wspieranie działań prowadzących do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
organizacja imprez sportowych 1.1.2. 

Wzmocnienie współpracy z organizacjami 
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, 
NGO, GOK, Biblioteka) 

2.3.2. 
Modernizacja  i remonty świetlic wiejskich i 
wiejskich domów kultury 

1.4.1. 
Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności 
usług publicznych drogą internetową 

1.1.3.   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
2.5.1. 

Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp 
do Internetu w ramach projektu 
„Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” 

1.3.4. 

Organizacja systemu zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży umocowanych w związkach 
sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

1.2.2.   Poprawa stanu zdrowia Mieszkańców Gminy 

2.4.4. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych 

1.3.4. 

Organizacja systemu zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży umocowanych w związkach 
sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

2.1.3.   
Modernizacja i budowa chodników oraz 
ścieżek rowerowych 

1.2.3. 
Wspieranie działań prowadzących do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
organizacja imprez sportowych 

2.3.1. 
Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji 

1.1.1.  
Wzbogacenie oferty kulturalnej o elementy 
oparte na lokalnej tradycji 

1.2.4. 
Promowanie regionalnych produktów 
spożywczych i zdrowego odżywiania 

3.2.2. 
Stworzenie nowych produktów i usług o 
charakterze lokalnym 

2.4.2.   
Aktywizowanie mieszkańców w zakresie 
dbałości o estetykę domów i ich otoczenia 

2.4.4. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych 1.2.5. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

2.5.2. 
Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 
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1.3.4. 

Organizacja systemu zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży umocowanych w związkach 
sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

2.1.3.   
Modernizacja i budowa chodników oraz 
ścieżek rowerowych 

1.2.6. 
Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i osób starszych 

2.3.1. 
Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji 

1.1.3.   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.2.7. 

Aktywizacja osób starszych, 
niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 3.1.5. Aktywizacja osób bezrobotnych 

1.3.1. 
Wzmacnianie kompetencji społecznych 
młodych Mieszkańców Gminy 

3.2.1. 
Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
najmłodszych Mieszkańców Gminy 

1.1.3.   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

1.3.3.   
Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych 
technik nauczania w procesie kształcenia 
młodzieży 2.5.1. 

Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp 
do Internetu w ramach projektu 
„Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” 

1.2.3. 
Wspieranie działań prowadzących do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
organizacja imprez sportowych 1.3.4. 

Organizacja systemu zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży umocowanych w związkach 
sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 2.3.1. 

Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji 

1.1.3.   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

1.4.1. 
Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności 
usług publicznych drogą internetową 2.5.1. 

Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp 
do Internetu w ramach projektu 
„Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” 

1.4.3. 

Nawiązanie współpracy w ramach partnerstw 
instytucjonalnych oraz uczestnictwo w 
projektach wspierających rozwój lokalny i 
regionalny 

3.1.3.   

Promowanie współpracy z NGO, innymi 
gminami oraz partnerami zagranicznymi w 
celu rozwijania i promowania działalności 
gospodarczej 

1.2.2.   Poprawa stanu zdrowia Mieszkańców Gminy 

1.2.6.  
Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i osób starszych 

1.2.3. 
Wspieranie działań prowadzących do 
aktywnego spędzania wolnego czasu i 
organizacja imprez sportowych 2.3.1. 

Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji 

1.3.4. 

Organizacja systemu zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży umocowanych w związkach 
sportowych. Rozszerzenie oferty 
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży 

1.1.2. 
Wzmocnienie współpracy z organizacjami 
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, 
NGO, GOK, Biblioteka) 

1.1.4. 
Stworzenie strategii działań pro kulturalnych 
w Gminie 

2.3.2. 
Modernizacja  i remonty świetlic wiejskich i 
wiejskich domów kultury 

1.3.2. Poprawa jakości kształcenia 
1.1.3.   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2.5.1. Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp 

do Internetu w ramach projektu 
„Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” 

1.3.2. Poprawa jakości kształcenia 
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1.3.3.   
Wykorzystywanie Internetu i nowoczesnych 
technik nauczania w procesie kształcenia 
młodzieży 

1.4.1. 
Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności 
usług publicznych drogą internetową 

2.5.2. 
Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 

1.2.5. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

3.1.1. 
Opracowanie i realizacja strategii promocji 
Gminy 

3.2.2. 
Stworzenie nowych produktów i usług o 
charakterze lokalnym 

Źródło: opracowanie własne 
 
 

6.3.  Spójność celów 
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 

2014-2020 zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez Mieszkańców 

Gminy i swoją formą realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Niemniej jednak nie pozostają 

one bez związku z ustaleniami dokonanymi w dokumentach strategicznych Polski i Unii Europejskiej. 

Analiza spójności celów Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 z celami zawartymi w 

Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii 

Europy 2020 wykazała, że znaczna większość celów jest zbieżna (tabela 20). Spójność celów wykazało 

również porównanie z dokumentami strategicznymi samorządu wojewódzkiego tj. Strategią 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz projektem Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0 (tabela 21). 
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Tabela 20. Spójność celów Gminy Pogorzela z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi  

1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 
  

Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 

 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 

1.1 Wzrost zaangażowania 
społecznego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
II.5.1. Zapewnienie 
powszechnego 
dostępu do 
Internetu 
 

1.3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego, w 
tym kapitału 
ludzkiego i 
społecznego 
2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.5. Usługi 
kulturalne 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

1.2 Promowanie zdrowego stylu życia 
i zwiększenie stanu świadomości i 
kultury zdrowotnej Mieszkańców 

II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.2. Usługi 
medyczne 
 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu  
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1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
edukacyjnej i jej dostosowanie do 
potrzeb rynkowych 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego 
II.5.2. 
Upowszechnienie 
wykorzystania 
technologii 
cyfrowych 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.1. Usługi 
edukacyjne i 
szkoleniowe 
1.3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego, w 
tym kapitału 
ludzkiego i 
społecznego 

3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 
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1.4 Poprawa sprawności działania 
administracji publicznej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
II.5.2. 
Upowszechnienie 
wykorzystania 
technologii 
cyfrowych 
I.1.1. 
Uporządkowanie 
kompetencji 
umożliwiające 
realizację działań 
rozwojowych 
III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych i 
lokalnych oraz 
wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich 
III.3.1. Tworzenie 
warunków 
instytucjonalnych, 
prawnych i 
finansowych 
dla realizacji działań 
rozwojowych w 
regionach 
 

1.3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego, w 
tym kapitału 
ludzkiego i 
społecznego 
2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.3. Usługi 
komunikacyjne 
1.3.3. Zwiększanie 
możliwości 
wprowadzania 
rozwiązań 
innowacyjnych 
przez 
przedsiębiorstwa 
i instytucje 
regionalne 
3.3 Przebudowa i 
wzmocnienie 
koordynacji w 
systemie 
wieloszczeblowego 
zarządzania 
3.4 Wspomaganie 
budowy kapitału 
społecznego dla 
rozwoju 
regionalnego w 
oparciu o sieci 
współpracy między 
różnymi aktorami 
polityki regionalnej 

1. Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka oparta 
na wiedzy i 
innowacji 
 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 

  
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 
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2.1 Poprawa jakości infrastruktury 
drogowej 

II.7.2. Modernizacja 
i rozbudowa 
połączeń 
transportowych 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
 

2.5. Zwiększanie 
dostępności 
transportowej do 
ośrodków 
wojewódzkich na 
obszarach o 
najniższej 
dostępności 
1.2.1. Zwiększanie 
dostępności 
komunikacyjnej 
wewnątrz regionów 

 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury 
sieciowej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 

obszarów wiejskich 
2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.4. Usługi 
komunalne i 
związane z ochroną 
środowiska 

 

2.3 Modernizacja infrastruktury 
społecznej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.1. Usługi 
edukacyjne i 
szkoleniowe 
1.3.5. 
Dywersyfikacja 
źródeł i efektywne 
wykorzystanie 
energii oraz 
reagowanie na 
zagrożenia 
naturalne 
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2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców 

III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
I.1.5. Zapewnienie 
ładu 
przestrzennego 
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
obywatela 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.4. Usługi 
komunalne i 
związane z ochroną 
środowiska 
 

2. Zrównoważony 
rozwój – wspieranie 
gospodarki 
efektywniej 
korzystającej z 
zasobów, bardziej 
przyjaznej 
środowisku i 
bardziej 
konkurencyjnej 
 

2.5 Wsparcie rozbudowy 
infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego oraz budowa 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii 

II.5.1. Zapewnienie 
powszechnego 
dostępu do 
Internetu 
II.6.2. Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.3. Usługi 
komunikacyjne 
1.2.1. Zwiększanie 
dostępności 
komunikacyjnej 
wewnątrz regionów 
1.3.5. 
Dywersyfikacja 
źródeł i efektywne 
wykorzystanie 
energii oraz 
reagowanie na 
zagrożenia 
naturalne 

2. Zrównoważony 
rozwój – wspieranie 
gospodarki 
efektywniej 
korzystającej z 
zasobów, bardziej 
przyjaznej 
środowisku i 
bardziej 
konkurencyjnej 
 
 

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
  

Strategia Rozwoju 
Kraju 2020 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 
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3.1 Zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej 

III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
II.2.4. Poprawa 
warunków 
ramowych dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
III.3.1. Tworzenie 
warunków 
instytucjonalnych, 
prawnych i 
finansowych 
dla realizacji działań 
rozwojowych w 
regionach 

1.3.7. Współpraca 
międzynarodowa 
1.2.4. Efektywne 
wykorzystanie w 
procesach 
rozwojowych 
potencjału 
specjalizacji 
terytorialnej 
3.4 Wspomaganie 
budowy kapitału 
społecznego dla 
rozwoju 
regionalnego w 
oparciu o sieci 
współpracy między 
różnymi aktorami 
polityki regionalnej 
1.3.4. Wspieranie 
rozwoju instytucji 
otoczenia biznesu 
(IOB) 

1. Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka oparta 
na wiedzy i 
innowacji 
 
3. Rozwój 
sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu 

3.2 Wzrost konkurencyjności 
produktów i usług na rynku 
lokalnym 

II.2.4. Poprawa 
warunków 
ramowych dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
III.3.3. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju ośrodków 
regionalnych, 
subregionalnych i 
lokalnych oraz 
wzmacniania 
potencjału 
obszarów wiejskich 
II.2.1. Zwiększenie 
produktywności 
gospodarki 
II.2.3. Zwiększenie 
konkurencyjności i 
modernizacja 
sektora 
rolno-spożywczego 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

1.3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego, w 
tym kapitału 
ludzkiego i 
społecznego 
 
 

1. Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka oparta 
na wiedzy i 
innowacji 
 
2. Zrównoważony 
rozwój – wspieranie 
gospodarki 
efektywniej 
korzystającej z 
zasobów, bardziej 
przyjaznej 
środowisku i 
bardziej 
konkurencyjnej 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020 oraz Strategii Europy 2020 
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Tabela 21. Spójność celów Gminy Pogorzela z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi  
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 

  
Strategia Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 

2014-2020 
1.1 Wzrost zaangażowania 

społecznego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

1.3. Rozbudowa infrastruktury 
na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego 
5.5. Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 
8.5. Wzmacnianie włączenia 
społecznego 
8.7. Kształtowanie skłonności 
mieszkańców do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu 

Oś Priorytetowa 2: 
Priorytet Inwestycyjny 2.3 
 
Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 6.3 

1.2 Promowanie zdrowego stylu życia 
i zwiększenie stanu świadomości i 
kultury zdrowotnej Mieszkańców 

5.5. Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 
8.5. Wzmacnianie włączenia 
społecznego 
8.3. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców i opieki 
zdrowotnej 
8.1. Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 
6.11. Rozwój gospodarki 
społecznej 

Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 9.1 
 
Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 8.5 
 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
edukacyjnej i jej dostosowanie do 
potrzeb rynkowych 

5.5. Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 
7.1. Poprawa warunków, 
jakości i dostępności edukacji 
7.4. Rozwój oraz promocja 
postaw kreatywnych i 
innowacyjnych 
8.1. Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 

Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 10.1 
Priorytet Inwestycyjny 10.3 
 
Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 10.4 
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1.4 Poprawa sprawności działania 
administracji publicznej 

1.3. Rozbudowa infrastruktury 
na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego 
5.5. Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 
9.3. Sprawna, innowacyjna 
administracja samorządowa 
6.3. Rozwój sieci i kooperacji w 
gospodarce regionu 
9.6. Rozwój współpracy 
terytorialnej 
9.1. Tworzenie warunków dla 
zarządzania rozwojem regionu 

Oś Priorytetowa 2: 
Priorytet Inwestycyjny 2.3 
 
Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 3.4 
 
Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 10.3 
 

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 
  

Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 

2014-2020 
2.1 Poprawa jakości infrastruktury 

drogowej 
1.1. Zwiększenie spójności sieci 
drogowej 
5.5. Zwiększenie dostępności 
do podstawowych usług 
publicznych 
6.8. Przygotowanie i racjonalne 
wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych 

Oś Priorytetowa 5: 
Priorytet Inwestycyjny 7.2 
 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury 
sieciowej 

6.8. Przygotowanie i racjonalne 
wykorzystanie terenów 
Inwestycyjnych 
2.7. Poprawa gospodarki 
wodno – ściekowej 

Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 6.2 
 

2.3 Modernizacja infrastruktury 
społecznej 

3.1. Optymalizacja 
gospodarowania energią 
8.7. Kształtowanie skłonności 
mieszkańców do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu 

Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 4.3 
 
Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 10.1 

2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców 

8.11. Poprawa warunków 
mieszkaniowych 
9.1. Tworzenie warunków dla 
zarządzania rozwojem regionu 
9.5. Budowa regionalnych 
systemów zabezpieczania i 
reagowania na zagrożenia 
2.8. Ochrona zasobów wodnych 
i wzrost bezpieczeństwa 
powodziowego 
2.1. Wsparcie ochrony przyrody 
2.6. Uporządkowanie 
gospodarki odpadami 

Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 5.2 
Priorytet  
Inwestycyjny 6.1 
Priorytet Inwestycyjny 6.4 
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2.5 Wsparcie rozbudowy 
infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego oraz budowa 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii 

1.3. Rozbudowa infrastruktury 
na rzecz społeczeństwa 
Informacyjnego 
3.2. Rozwój produkcji i 
wykorzystanie alternatywnych 
źródeł energii 

Oś Priorytetowa 2 
Priorytet Inwestycyjny 2.3 
 
Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 4.1 
 

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
  

Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 

2014-2020 
3.1 Zwiększenie atrakcyjności 

inwestycyjnej 
6.3. Rozwój sieci i kooperacji w 
gospodarce regionu 
8.1. Wzmacnianie aktywności 
zawodowej 
9.1. Tworzenie warunków dla 
zarządzania rozwojem regionu 
9.6. Rozwój współpracy 
terytorialnej 
6.8. Przygotowanie i racjonalne 
wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych 
6.11. Rozwój gospodarki 
społecznej 

Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 8.7 
Priorytet Inwestycyjny 8.5 
 
Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 3.1 
Priorytet Inwestycyjny 3.3 
Priorytet Inwestycyjny 3.4 

3.2 Wzrost konkurencyjności 
produktów i usług na rynku 
lokalnym 

2.1. Wsparcie ochrony przyrody 
2.9. Poprawa przyrodniczych 
warunków dla rolnictwa 
7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i 
zatrudnialności 
6.10. Poprawa warunków dla 
rozwoju rolnictwa i 
przetwórstwa rolnego 
 

Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 3.1 
Priorytet Inwestycyjny 3.3 
Priorytet Inwestycyjny 3.4 
 
Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 8.7 
Priorytet Inwestycyjny 8.9 
 
Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 4.5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku i projektu 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0 

 

7. Wdrażanie 
Do podstawowych wymogów sprawnego wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Pogorzela na lata 2014-2020 należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją celów, a 

zwłaszcza monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Za zadanie wdrażania zapisów 

Strategii odpowiedzialny jest Wójt Gminy. Cele pośrednie i cele bezpośrednie zawarte w Strategii 

realizować będą poszczególne Referaty Urzędu Gminy Pogorzela, a także jednostki podległe 

Urzędowi, w których kompetencjach zawierają się konkretne działania.  
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System wdrażania Strategii powinien być oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania 

projektami, gdzie kluczową osobą jest postać kierownika projektu zajmującego się koordynacją 

zadań, motywacją do ich realizacji oraz komunikacją pomiędzy członkami specjalnie powołanego 

Zespołu ds. wdrażania Strategii. Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich i pośrednich 

powinna odbywać się wraz z przyjętym planem działań, który powinien być na bieżąco aktualizowany 

co najmniej raz w roku (np. w momencie uchwalania Budżetu Gminy lub Wieloletniej Prognozy 

Finansowej).  

Ważnym punktem wdrażania Strategii jest także system monitorowania wyposażony w 

zestaw wskaźników dobranych do celów pośrednich. Pozwala on na bieżące kontrolowanie procesów 

wdrożeniowych i osiąganie zamierzonych efektów, eliminowanie trudności i wprowadzanie 

ewentualnych zmian w treści i zakresie zadeklarowanych działań i zadań. Weryfikacja zapisów i 

stopnia realizacji zamierzeń powinna skłaniać do podejmowania działań przyspieszających wdrożenie,  

szukania możliwości wsparcia realizacji zadań w zewnętrznych jednostkach i z pomocą zewnętrznych 

źródeł finansowania. W momencie pojawienia się nowych możliwości czy też wystąpienia uciążliwych 

trudności należy działania Strategii odpowiednio przemodelować nadając celom, działaniom i 

zadaniom nowy kształt, tak aby nowopowstała sytuacja nie zagroziła powodzeniu wdrożenia ale 

wpłynęła na przyspieszenie pojawienia się wyników. Działania zmierzające do aktualizacji Strategii 

powinny być poprzedzone ewaluacją i procesem monitorowania oraz wnikliwą analizą otoczenia i 

czynników egzogenicznych mogących mieć wpływ na powodzenie Strategii. 

W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się 

poszukiwanie partnerów publicznych i prywatnych, którym można wydelegować zadania i powierzyć 

realizację wybranych działań. Możliwość taką niesie ze sobą Ustawa o partnerstwie publiczno-

prywatnym. 

 

8. Monitoring i ewaluacja 
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela na lata 2014-2020 oparte 

zostały na najnowszych trendach w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji. 

Skorzystano z metodologii J. Brysona2 opartej na podejściu procesowym, a zmierzającej do 

pobudzenia zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, mających kluczowe 

                                                             
2 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining 
Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 
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znaczenia dla realizacji Strategii. Istotnym z punktu widzenia tworzenia założeń monitoringu i 

ewaluacji jest podejście partycypacyjne. Ma ono znaczenie ze względu na nowe podejście w 

funkcjonowaniu terytoriów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym o wysokim 

stopniu skomplikowania. Odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, 

wdrażania i monitorowania strategii pozwala multiplikować efekty zmian i może prowadzić do 

zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

Założeniem systemu monitoringu jest odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływa na 

realizację założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na te pytanie 

zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi poziomami celów, jakie zostały przyjęte w 

Strategii. Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych ogólnych i 

mają za zadanie zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele, charakteryzują 

się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. Wskaźniki kontekstowe 

wybrane do Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela (tabela 22) powinny być relatywizowane za pomocą 

porównania do podobnych jednostek (w tym przypadku do gmin o podobnej wielkości, liczbie 

mieszkańców, potencjale gospodarczym, itp.). Analiza wskaźników kontekstowych powinna 

obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchmarkingu. Oprócz oceny zjawiska, 

którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnić także kierunek i tempo zachodzenia zmian. 

 

Tabela 22. Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy  
Pogorzela na lata 2014-2020 

1.  AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 
a. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (szt.) 
b. Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.) 
c. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

2.  NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 
a. Liczba kursów autobusowych w ciągu doby (szt.) 
b. Liczba osób korzystająca z wodociągów (os) 
c. Gęstość sieci rozdzielczej  na 100 km2 (km/km2) 

3.  ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (szt.) 
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym 

(os) 
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Źródło: opracowania własne 
 

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych 
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pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 23). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić 

także charakter wskaźnika (stymulanta, de stymulanta, nominanta). 

 

Tabela 23. Wskaźniki kontekstowe i ich interpretacja graficzna 
Wskaźnik Grafika Interpretacja 

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 
Sytuacja pozytywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 
Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 
Sytuacja neutralna, trend negatywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 
Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie System Monitoringu, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 
2030 

 
Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dobrano wskaźniki 

strategiczne, które podporządkowano celom pośrednim (tabela 24). Na podobnej zasadzie co ocena 

wskaźników kontekstowych należy stworzyć zestawienie i ocenić wskaźniki strategiczne dla każdego z 

celów zawartych w Strategii. Taki uproszczony sposób oceny postępów we wdrażaniu strategii może 

okazać się niewystarczający i zaistnieje konieczność dokonania pogłębionej analizy sytuacji.  

 
Tabela 24. Zestaw wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pogorzela 

na lata 2014-2020 
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 

1.1 Wzrost zaangażowanie społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
 

Wskaźniki produktu 

Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-
rozrywkowej o charakterze regionalnym (szt.) 
Liczba organizowanych imprez (szt.) 
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.) 
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami 
zagranicznymi (szt.) 
Liczba komputerów w budynkach użyteczności publicznej, dzięki 
którym Mieszkańcy mogą skorzystać z Internetu (szt.) 
Liczba hot-spotów na terenie Gminy (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające 
ludzi starszych i osoby niepełnosprawne (szt.) 
Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (os.) 
Liczba osób, które skorzystały z Internetu z komputerów w 
budynkach użyteczności publicznej (os.) 
Liczba osób korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 
Liczba osób identyfikujących/utożsamiających  się z Gminą (os.) 
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Wskaźniki oddziaływania 
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os.) 
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.) 
Nakłady na kulturę (tys. zł.) 

1.2 Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i kultury zdrowotnej Mieszkańców 
 

Wskaźniki produktu 

Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez o charakterze sportowym (szt.) 
Liczba wypromowanych produktów regionalnych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez z uwzględnieniem elementów 
edukacji ekologicznej dla Mieszkańców (szt.) 
Liczba inicjatyw zmierzających do zapewnienia oferty spędzania 
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (szt.) 
Liczba organizacji zrzeszających ludzi starszych (szt.) 
Liczba organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne (szt.) 
Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalno-
rozrywkowej (szt.) 
Liczba inicjatyw/imprez promujących zdrowy styl życia (szt.)  

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które skorzystały z proponowanych przez Gminę 
badań profilaktycznych (os.) 
Liczba osób, które skorzystały z usług ośrodków zdrowia w Gminie 
(os.) 
Liczba osób zadowolonych z świadczonych na terenie Gminy usług 
medycznych (os.) 
Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające 
ludzi starszych i osoby niepełnosprawne (szt.) 
Liczba udzielonych porad zawodowych (szt.) 
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych 
(szt.) Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje 
zrzeszające ludzi starszych i osoby niepełnosprawne (szt.) 
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (szt.) 
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.)/ (os.) 
Liczba obiektów sportowych (szt.) 
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.) 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb rynkowych 
 

Wskaźniki produktu 

Liczba godzin zajęć z języków obcych w szkołach podstawowych 
(godz.) 
Wielkość środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych 
uczniów (tys. zł) 
Liczba dokumentów regulujący system motywacji nauczycieli (szt.) 
Liczba boisk sportowych w miejscowościach Gminy (szt.) 
Liczba lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych (szt.) 
Liczba zakupionych pomocy naukowych i oprogramowania dla 
jednostek edukacyjnych (szt.) 
Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów (godz.) 
Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze sportowym 
(godz.) 
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Wskaźniki rezultatu 

Liczba uczniów korzystających z zajęć dodatkowych (os.) 
Liczba nauczycieli objętych systemem motywacyjnym (os.) 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie w porównaniu ze 
średnią województwa lub gminami sąsiednimi (%) 
Liczba laureatów konkursów przedmiotowych (os.) 
Liczba osób korzystających z boisk sportowych (os.) 
Liczba korzystających z placówek edukacyjnych (os.) 
Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 
Liczba korzystających z oprogramowania i zakupionych pomocy 
naukowych (os.) 
Liczba dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w szkołach i 
świetlicach (os.) 
Liczba uczniów startujących e regionalnych/krajowych zawodach 
sportowych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Liczba osób legitymująca się znajomością co najmniej dwóch 
języków obcych (os.) 
Liczba nowo powstałych miejsc pracy w oświacie i kulturze (os.) 
Liczba osób korzystających z nowych ofert programowych w 
zakresie kultury i edukacji (os.) 
Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł) 
Liczba obiektów sportowych (szt.) 

1.4 Wzmocnienie sprawności działania administracji publicznej 
 

Wskaźniki produktu 

Liczba systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.)  
Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.) 
Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania na zajęcia 
rehabilitacyjne (os.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przeszkolonych  pracowników administracji samorządowej 
(os.) 
Średni czas załatwienia sprawy (dni) 
Liczba udostępnionych e-usług (szt.) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba osób zadowolonych z obsługi w Urzędzie Gminy (os.) 
Liczba korzystających z e-usług (os.) 

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 
2.1 Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
 

Wskaźniki produktu 

Długość dróg gminnych (km)  
Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km) 
Długość chodników w Gminie (km) 
Długość ścieżek rowerowych (km) 
Długość nowopowstałej kanalizacji deszczowej (km) 
Liczba nowopowstałych sygnalizacji świetlnych (szt.) 
Liczba nowych punktów świetlnych (szt.) 
Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach ZIT (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w 
wyniku realizacji projektów (ha) 
Liczba nowych inwestycji na terenie Gminy (szt.) 
Średni czas przejazdu transportem indywidualnym między 
wybranymi punktami w Gminie (min.) 
Wielkość nakładów inwestycyjnych wzniesionych przez inwestorów 
na nowo uzbrojonych terenach inwestycyjnych (tys. zł) 
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Wskaźniki oddziaływania 

Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. zł/km) 
Liczba nowych miejsc pracy (szt.) 
Liczba osób oceniających okolice miejsca zamieszkania jako 
bezpieczne (os.) 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 
 

Wskaźniki produktu 

Liczba zmodernizowanych  ujęć wody (szt.) 
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km) 
Długość sieci kanalizacyjnej (km) 
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych oczyszczalni ścieków 
(szt.) 
Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych (szt.) 
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 
wodociągowej (szt.) 
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w 
wyniku realizacji projektów (ha) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (m3 /m-ąc) 

2.3 Modernizacja infrastruktury społecznej 
 

Wskaźniki produktu 

Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych i infrastruktury 
rekreacyjnej (szt.) 
Liczba wyremontowanych świetlic wiejskich (szt.) 
Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności (szt.)  
Liczba placów zabaw dla dzieci (szt.) 
Powierzchnia terenów rekreacyjnych i sportowych (ha) 
Liczba punktów  koncentrujących lokalną infrastrukturę sportową 
(szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób korzystających z nowych/zmodernizowanych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych (os.) 
Liczba osób korzystających z wyremontowanych świetlic wiejskich 
(os.) Powierzchnia obszarów rekreacyjnych i sportowych (ha) 
Liczba mieszkańców mająca dostęp do placu zabaw w ciągu 10 min 
od miejsca zamieszkania (os.)  
Średnia liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjno-
sportowej w ciągu miesiąca (os.) 

 
Wskaźniki oddziaływania 

Liczba obiektów sportowych (szt.) 
Liczba organizowanych imprez sportowych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez o charakterze rekreacyjnym (szt.) 

2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców 
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Wskaźniki produktu 

Liczba nowych nasadzeń (szt.) 
Liczba ustawionych koszy na odpady (szt.) 
Liczba nowopowstałych parków (szt.) 
Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego (szt.) 
Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych powstałych dzięki wsparciu 
Gminy (szt.) 
Liczba budynków użyteczności publicznej dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (szt.) 
Liczba zorganizowanych imprez promujących dbałość o estetykę 
przestrzeni (szt.) 
Liczba jednostek doposażonych OSP (szt.) 
Liczba wyremontowanych mieszkań w ramach gminnych zasobów 
mieszkaniowych (szt.) 
Liczba stawów poddana renowacji (szt.) 
Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Powierzchnia nowopowstałych terenów zielonych (ha) 
Powierzchnia Gminy objęta zapisami planów zagospodarowania 
przestrzennego (%) 
Liczba miejsc parkingowych (szt.)  
Liczba osób,  dla których budynki użyteczności publicznej stały się 
w pełni dostępne (os.) 
Liczba osób, które zadbały o estetykę przestrzeni (os.)  
Liczba inicjatyw zmierzająca do zwiększenia świadomości 
ekologicznej Mieszkańców (szt.) 
Liczba osób, które skorzystały z gminnych zasobów 
mieszkaniowych (os.) 
Liczba osób, które rekreacyjnie wykorzystywały stawy poddane 
renowacji do celów rekreacyjnych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Udział terenów zielonych w powierzchni Gminy (%) 
Liczba osób zadowolonych z poziomu jakości środowiska 
naturalnego (os.) 
Udział powierzchni obszarów szczególnie cennych przyrodniczo  w 
powierzchni ogółem (ha) 

2.5 Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa instalacji 
odnawialnych źródeł energii 

 

Wskaźnik produktu 

Procent realizacji inwestycji w ramach projektu „Wielkopolska Sieć 
Szerokopasmowa” (%) 
Liczba zmodernizowanych stacji nadawczych telefonii 
komórkowych (szt.) 
Liczba inwestycji w Gminie dotyczących instalacji związanych z 
odnawialnymi źródłami energii (szt.) 
Odsetek obszarów w Gminie , które zajęte są pod instalacje 
odnawialnych źródeł energii (%) 

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób mogących korzystać z sieci internet (os.) 
Liczba osób, którym poprawie uległ zasięg używanych przez nich 
sieci komórkowych (os.) 
Powierzchnia obszaru, dla którego poprawił się zasięg telefonii 
komórkowych (km2) 
Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje związane z 
odnawialnymi źródłami energii 
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Wskaźniki oddziaływania 

Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Liczba osób o zwiększonej świadomości ekologicznej (os.) 
Liczba korzystających z e-usług (os.) 

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
3.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Wskaźniki produktu 

Liczba przepisów (ulg, preferencyjnych podatków) dla 
przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą (szt.) 
Liczba nowych produktów i usług regionalnych (szt.) 
Liczba szlaków turystycznych (szt.) 
Liczba punktów na terenie Gminy, które udzielają porad rolnikom 
(szt.) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulg i preferencyjnych 
podatków dla podejmujących działalność gospodarczą (os.) 
Liczba osób korzystających z przystosowanych szlaków 
turystycznych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Liczba osób oceniających okolice miejsca zamieszkania jako 
atrakcyjne gospodarczo (os.) 
Liczba nowych miejsc pracy (szt.) 

3.2 Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym 

Wskaźniki produktu 

Liczba inicjatyw wspomagających postawy przedsiębiorcze wśród 
najmłodszych (szt.) 
Liczba wypromowanych produktów regionalnych (szt.) 
Liczba dokumentów programowych  wspomagających prowadzenie 
nieuciążliwej działalności gospodarczej (szt.) 
Liczba inicjatyw skierowanych do rolników, a wspomagających 
specjalizacje rolnicze (szt.)  
Liczba udzielonych porad rolnikom realizującym program 
specjalizacji rolniczych (szt.) 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba młodych osób, które skorzystały z inicjatyw wspomagających 
postawy przedsiębiorcze (os.) 
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw (szt.) 
Liczba rolników, którzy skorzystali ze szkoleń (os.) 
Liczba rolników, którzy skorzystali z porad dotyczących specjalizacji 
rolniczych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Liczba nagradzanych i wyróżniających się przedsiębiorstw z terenu 
Gminy (szt.) 
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.) 
Liczba osób oceniających Gminę jako atrakcyjną gospodarczo (os.) 

Źródło: opracowanie własne 
 

Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Pogorzela na lata 2014-2020 pozwala na odniesienie się do tego co już zostało zrobione i określenie 

skuteczności, efektywności i wydajności dotychczasowych działań. Monitoring pozwala także na 

określenie ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we wdrażaniu 

zapisów strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany priorytetów w układzie 
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celów oraz redefiniowania założeń. 

9. Komunikowanie 
Informacje na temat dokumentu Strategii będą przekazywane w sposób ciągły od początku 

jej projektowania i obejmą wszystkie jej etapy. Komunikacja społeczna ma na celu zwiększenie 

udziału społeczności Gminy w działaniach służących rozwojowi Gminy, podwyższenie poziomu 

zaufania wobec władz Gminy oraz zebranie opinii pomocnych przy podejmowaniu decyzji przez Radę 

Gminy. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie dokumentu. 

Partnerami społecznymi w procesie wymiany informacji będą: Mieszkańcy, partnerzy prywatni i 

organizacje pozarządowe. 

Opracowywane, udostępniane i aktualizowane będą takie elementy dokumentu jak: 

diagnoza, analiza SWOT, schemat celów z zadaniami oraz procesy monitoringu i ewaluacji  w formie 

danych i raportów zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje na temat samego 

dokumentu, jak i procesu wdrażania, będą dostępne również w lokalnej prasie oraz  na stronie 

internetowej www.pogorzela.pl 

Komunikowanie Strategii będzie realizowane przez władze Gminy i obejmować będzie przede 

wszystkim: 

 spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami, 
 organizację warsztatów projektowych, 
 organizowanie zebrań wiejskich, 
 ankiety badające opinie Mieszkańców o efektach wdrożonych projektów i sposobie 

ich realizacji oraz zgłaszające nowe potrzeby, 
 biuletyny i tablice informacyjne, 
 możliwość zabrania głosu w sprawie aktualizacji działań Strategii (dostęp na stronie 

internetowej do formularza uwag dotyczących Strategii), 
 imprezy promocyjne. 

Komunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy i 

może posłużyć jako narzędzie do promocji Gminy Pogorzela. Informacje o zasobach walorach i 

ofercie inwestycyjnej będą udostępniane na portalach internetowych, w prasie i mediach oraz w 

zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce.  
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Załączniki - karty projektów 
 

KARTA PROJEKTU nr 1.1.1. 
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy  

1. Nazwa projektu 
 

Cykliczny festyn "święto sera smażonego" oraz powstanie izby 
regionalnej poświęconej mleczarstwu i serowarstwu w regionie 

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Miasto Pogorzela oraz wsie gdzie działają koła gospodyń wiejskich 
na terenie Gminy. 

4. Opis istniejącej sytuacji  MGOK Pogorzela wraz z pomocą urzędu miasta organizuje raz w 
roku festyn święto sera smażonego. Uczestniczą w nim mieszkańcy 
regionu, KGW. KGW rywalizują ze sobą o nagrodę na najlepszy ser 
smażony w Polsce zgodnie z miejscową legendą i przepisem 
kulinarnym z 1899 roku. Ośrodek kultury współpracuje przy 
organizacji tego wydarzenia z muzeum narodowym w Szreniawie, 
które w momencie powstania izby regionalnej odda swoich kilka 
zbiorów muzealnych dotyczących mleczarstwa i serowarstwa. 
Powstała także książka której ze wzglądu na braki finansowe 
jeszcze nie wydaliśmy pt. "Tradycja lokalna jako tworzywo 
wydarzeń kulturalnych. Święto sera smażonego w pogorzeli. 
Istnieje na terenie pogorzeli opuszczona mleczarnia która działała 
do lat 80 którą można po rewitalizacji przekształcić w izbę 
regionalną, gzie odbywałyby się nasze festyny oraz uruchomiona 
byłaby produkcja sera po pogorzelsku. 
1 Wydanie książki promocyjnej 

2 Uruchomienie małej manufaktury wytwarzającej nasz 
produkt lokalny w postaci sera smażonego po pogorzelsku 

3 Adaptacja i rewitalizacja starej mleczarni na izbę regionalną 

4  

5  

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 
 
 
 
 

…  

6. Cele realizacji projektu  
 
 
 

Podtrzymanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego regionu,. 
Stworzenie miejsc pracy, polepszenie atrakcyjności regionu 
poprzez: wydanie książki, powstanie izby regionalnej, produkcji 
produktu regionalnego 

7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy miasta i gminy oraz regionu 
8. Wykonawca Firmy po przetargu, urząd miasta, MGOK Pogorzela, miejscowe 

KGW, muzeum narodowe w Szreniawie 
9. Nadzorujący Urząd gminy i MGOK Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji 
projektu (jeśli dotyczy) 

Muzeum narodowe w Szreniawie, miejscowe KGW 

 Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 LIPIEC 2014 SIERPIEŃ 2014 

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 2 2014 2015 
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3 2014 2016 
4   
5   
…   

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Do tej pory nasze wydarzenia kulturalne przyniosły bardzo dobre 
efekty w postaci zainteresowania mieszkańców wielkopolski, 
różnych instytucji oraz mediów lokalnych i regionalnych radio 
Merkury tvp3 Poznań. Powstanie izby regionalnej, produkcji sera, 
wydanie książki przyczyni się do powstania miejsc pracy i 
polepszenia atrakcyjności regionu. 

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Powstanie kilku miejsc pracy w izbie regionalnej oraz przy 
produkcji sera. Możliwość zwiedzania muzeum przez szkoły i 
wszystkich chętnych z całej Polski. 
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KARTA PROJEKTU 2.1.1. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Przebudowa ulicy Dworzec. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Miasto Pogorzela 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecna ulica jest zabudowana i po położeniu wszystkich mediów 
jest bardzo nierówna i wymaga odtworzenia. 
1 Utwardzenie nawierzchni drogi. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę jakości 

nawierzchni. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy ul. Dworzec 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Brak 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2016 2016 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Droga jest bardzo nierówna i wyboista, wymaga naprawy. 

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Odnowa nawierzchni ulicy na odcinku 200 m. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.1. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Przebudowa ulicy Ogrodowej. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Miasto Pogorzela 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecna ulica ma nawierzchnię szutrową, nierówną i wymaga 
naprawy. 
1 Utwardzenie nawierzchni drogi. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez przebudowę 

nawierzchni ulicy. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy ul. Ogrodowej 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Brak 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2017 2017 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Droga jest bardzo nierówna i wyboista, wymaga naprawy. 

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Odnowa nawierzchni ulicy na odcinku 200 m. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.1. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Utwardzenie  dróg polnych 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Gmina Pogorzela 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecne drogi mają nawierzchnię nieutwardzoną, nierówną i 
wymagającą naprawy. 

1 Utwardzenie nawierzchni drogi. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez utwardzenie i 

wyrównanie nawierzchni dróg. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy gminy Pogorzela, głównie rolnicy. 
8. Wykonawca Firma z przetargu, pracownicy UM, mieszkańcy. 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski, mieszkańcy. 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2014 2014 
2 2015 2016 
3 2016 2016 
4 2017 2017 
5 2018 2018 

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

6 2019 2019 
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Drogi są bardzo nierówne i wyboiste, wymaga naprawy. 

Przyspieszenie dojazdu do pól, poprawa bezpieczeństwa 
przejazdu. 

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Utwardzenie nawierzchni dróg polnych co roku  na odcinku 
około 1200 m. W sumie w okresie 6 lat około 7200m. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.1. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Budowa ulicy Wacława Roszczaka. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Miasto Pogorzela 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecna ulica ma nawierzchnię nieutwardzoną, nierówną i 
wymaga naprawy. 
1 Utwardzenie nawierzchni drogi. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 

  …   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę jakości 

nawierzchni. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy Pogorzeli 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Brak 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2018 2018 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Droga jest bardzo nierówna i wyboista, wymaga naprawy. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Budowa ulicy na odcinku 700 m. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.1. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Modernizacja nawierzchni drogi Wziąchów-Paradów. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Wziąchów i Paradów 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecna droga jest już nierówna, są liczna zagłębienia a po 
wykonaniu kanalizacji sanitarnej konieczne będzie jej naprawa 
całą szerokością poprzez położenie dywanika asfaltowego.. 

1 Położenie nowego dywanika asfaltowego. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

 

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez przebudowę 

nawierzchni ulicy. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy Wziąchowa i Paradowa 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Brak 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2018 2021 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Droga jest coraz bardziej nierówna, wymaga naprawy. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Odnowa nawierzchni ulicy na odcinku 2000 m. poprzez położenie 
nowego dywanika asfaltowego. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Budowa obwodnicy miasta Pogorzela. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Ulica o długości 1,2 km będzie przebiegała wzdłuż obecnej 
ulicy Zielonej o nawierzchni gruntowej oraz w na długości 
około 400 m po obecnych polach uprawnych w dużej odległości od 
zabudowań, 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecnie cały ruch drogowy i tranzyt przebiega najruchliwszą 
drogą powiatową z kierunku Gostyń-Krotoszyn ulicami 
Krotoszyńska, Błonie, Borecka i Armii Poznań. Budowa obwodnicy 
wyprowadzi ruch z ulic o zwartej zabudowie  Błonie i Boreckiej 
oraz częściowo z ul. Krotoszyńskiej. 
1 Budowa drogi. 
2 Instalacja kanalizacji deszczowej. 
3 Budowa oświetlenia ulicznego. 
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez skrócenie czasu 

przejazdu przez miasto, wyprowadzenie ruchu samochodów poza 
gęstą zabudowę. Stworzą się nowe tereny pod zabudowę oraz 
rzemiosło i przemysł. 

7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy Pogorzeli oraz uczestnicy ruchu na trasie Gostyń – 
Krotoszyn. 

8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Powiat gostyński 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2015 2017 
2 2018 2019 
3 2020 2020 
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego, poprawa 

bezpieczeństwa, stworzenie nowych terenów inwestycyjnych. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Wybudowanie 1,2 km drogi, stworzenie kilkunastu hektarów 
terenów pod inwestycje. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.2.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Małgowie. 

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Małgów 

4. Opis istniejącej sytuacji Wieś Małgów nie posiada podstawowej infrastruktury jaką jest 
kanalizacja sanitarna, w związku z czym zasadna jest jej  budowa. 

1 Doprowadzenie kolektora do wsi Małgów. 
2 Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 
…  

6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska i 
zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Radęcy. 

7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy wsi Małgów. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy, MZWiK w Strzelcach Wielkich 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

WFOŚiGW 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2019 2020 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji  

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Wybudowane zostanie około 2.5 km sieci sanitarnej i 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej około 40 posesji oraz 3 bloki 
mieszkalne. 
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KARTA PROJEKTU 2.1.3. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Miasto Pogorzela, Kaczagórka, Gumienice, Bułaków, Wziąchów, 
Paradów, Głuchów, Kromolice, Elżbietków 

4. Opis istniejącej sytuacji W w/ wym. miejscowościach brak w wielu miejscach chodników i 
ścieżek pieszo-rowerowych. 
1 Budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

 

  
…   

6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez 
budowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. 

7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy gminy Pogorzela. 

8. Wykonawca Firma z przetargu, Urząd Miejski w Pogorzeli. 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Powiat gostyński, Urząd Marszałkowski 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2014 2021 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji W wielu miejscowościach brak chodników lub są w 

niewystarczającej ilości, co pogarsza stan bezpieczeństwa. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Budowa około 5600 m chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.2.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Kaczagórka, Bielawy Pogorzelskie, Ochla, Łukaszew, 
Elżbietków I, inne pojedyncze posesje oddalone od zwartej 
zabudowy w gminie Pogorzela. 

4. Opis istniejącej sytuacji W/wym. miejscowości nie posiadają podstawowej infrastruktury 
jaką jest kanalizacja sanitarna, są oddalone od oczyszczalni 
ścieków w związku z czym ekonomicznie 
zasadna jest  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków . 

1 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

 

  

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska i 

zmniejszenie zanieczyszczenia rzek i cieków wodnych. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy gminy Pogorzela.. 

8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy, MZWiK w Strzelcach Wielkich 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

WFOŚiGW, mieszkańcy 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2015 2020 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Pomoc mieszkańcom w zagospodarowaniu nieczystości płynnych w 

celu ochrony środowiska, rzek i cieków wodnych. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Wybudowane zostanie około 100 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

 



DG PMC Sp. z o.o. 
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

66 

 
KARTA PROJEKTU nr 2.2.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Budowa kanalizacji sanitarnej we Wziąchowie. 

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Wziąchów 

4. Opis istniejącej sytuacji Wieś Wziąchów nie posiada podstawowej infrastruktury jaką jest 
kanalizacja sanitarna w związku z czym zasadna jest jej  budowa. 
1 Doprowadzenie kolektora do wsi Wziąchów. 
2 Budowa kanalizacji sanitarnej i przyłączy. 
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska i 

zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Radęcy. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy wsi Wziąchów. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy, MZWiK w Strzelcach Wielkich 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

WFOŚiGW 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2017 2018 
2 2017 2018 
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji   

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Wybudowane zostanie około 2.5 km sieci gazowej i podłączenie do 
sieci kanalizacyjnej około 45 posesji. 

 



DG PMC Sp. z o.o. 
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

67 

 
KARTA PROJEKTU nr 2.3.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu 

  

Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszewie. 

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Łukaszew 

4. Opis istniejącej sytuacji Wieś Łukaszew nie posiada żadnego miejsca na zebrania, 
spotkania Mieszkańców i imprezy. 
1 Budowa świetlicy. 
2 Wyposażenie świetlicy. 
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

 

  

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez budowę świetlicy 

wiejskiej. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy Łukaszewa. 

8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy Pogorzela 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2015 2016 
2 2016 2017 
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Brak w Łukaszewie miejsca na spotkania, zebrania, imprezy. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Budynek Świetlicy wraz z wyposażeniem. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.3.3. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Kromolicach. 

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Kromolice. 

4. Opis istniejącej sytuacji Obecny Dom Kultury w Kromolicach wymaga wymiany części 
okien, naprawy dachu, posadzki na sali, pomalowania elewacji, 
wymiany drzwi, zmiany systemu ogrzewania na gazowe, remontu 
toalet. 
1 Wymiana okien, drzwi i posadzki. 
2 Malowanie elewacji zewnętrznej.. 
3 Założenie ogrzewania gazowego. 
4 Remont toalet. 
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

…   
6. Cele realizacji projektu Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę warunków 

korzystania z Wiejskiego Domu Kultury 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy wsi Kromolice. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy. 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Brak 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2016 2016 
2 2016 2016 
3 2016 2016 
4 2016 2016 
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Obecny stan budynku wymaga naprawy i modernizacji aby mógł w 

sposób właściwy spełniać cele do jakich został wybudowany. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Zmodernizowany budynek służący mieszkańcom do zaspokajania 
potrzeb społecznych i kulturalnych. Nowe okna, drzwi posadzka, 
ogrzewanie gazowe, elewacja, posadzki i toalety. 

 



DG PMC Sp. z o.o. 
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

69 

 
KARTA PROJEKTU nr 2.4.2. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Rewitalizacja parku w Pogorzeli 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Pogorzela, Park. 

4. Opis istniejącej sytuacji Park jest obecnie zaniedbany i wymaga modernizacji. 

1 Utwardzenie alejek parkowych 
2 Budowa siłowni zewnętrznej. 
3 Odmulenie stawów. 
4 Dodatkowe nasadzenie zieleni i pielęgnacja istniejącej. 
5 Doposażenie placu zabaw. 

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 

6. Wymiana oświetlenia i założenie monitoringu. 
6. Cele realizacji projektu Stworzenie mieszkańcom możliwości bezpiecznego wypoczynku i 

miejsca do zabaw i uprawiania sportu. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy gminy Pogorzela. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Szkoły, Urząd Marszałkowski 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2014 2014 
2 2014 2014 
3 2015 2015 
4 2016 2016 
5 2015 2015 

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

  6. 2017 2017 
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Stworzenie mieszkańcom miejsca do bezpiecznego wypoczynku. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Utwardzenie alejek parkowych ok. 300 m. Budowa siłowni 
zewnętrznej. 

Odmulenie stawów. Doposażenie placu zabaw w nowe elementy. 
Wymiana 12 lam oświetleniowych i założenie monitoringu (min.3 
kamery). 
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KARTA PROJEKTU nr 2.4.7. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Modernizacja stawu w Bułakowie 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Bułaków 

4. Opis istniejącej sytuacji Staw jest obecnie bardzo zamulony, brak regulacji brzegów i 
odpływu. 
1 Odmulenie stawu. 
2 Zabezpieczenie linii brzegowej 
3 Budowa śluzy. 
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

  

 …   
6. Cele realizacji projektu Staw będzie pełnił funkcję retencyjną, atrakcję turystyczą, 

umożliwiał hodowlę ryb oraz powodował zmianę mikroklimatu. 
7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy wsi Bułaków. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski, mieszkańcy wsi Bułaków. 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2015 2015 
2 2015 2015 
3 2015 2015 
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Poprawa małej retencji, funkcje rekreacyjne, hodowla ryb. 
13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Odbudowany staw o powierzchni około 0,6 ha. 
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KARTA PROJEKTU nr 2.4.7. 

Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy 
1. Nazwa projektu Modernizacja stawu w Kaczejgórce 
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,  
ew. adres) 

Wieś Kaczagórka 

4. Opis istniejącej sytuacji Staw jest obecnie bardzo zamulony i zarośnięty. 
1 Odmulenie stawu. 
2   
3   
4   
5   

5. Opis zadań, które są do wykonania w 
ramach projektu 

  

 

  …   
6. Cele realizacji projektu Staw będzie pełnił funkcję retencyjną, atrakcję turystyczną, 

umożliwiał hodowlę ryb oraz powodował zmianę mikroklimatu. 

7. Beneficjenci ostateczni projektu Mieszkańcy wsi Kaczagórka. 
8. Wykonawca Firma z przetargu 
9. Nadzorujący Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski 
10. Partnerzy uczestniczący w 
realizacji projektu (jeśli dotyczy) 

Urząd Marszałkowski, mieszkańcy wsi Kaczagórka. 

  Termin rozpoczęcia Termin zakończenia 
1 2016 2016 
2     
3     
4     
5     

11. Przewidywany termin rozpoczęcia i 
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt. 
5) 

…     
12. Uzasadnienie realizacji inwestycji Poprawa małej retencji, funkcje rekreacyjne, hodowla ryb. 

13. Efekty realizacji projektu (należy 
określić w sposób możliwie mierzalny, np. 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, 
wybudowanie 2 km drogi, wzrost liczby 
osób korzystających z sieci kanalizacyjnej) 

Odbudowany staw o powierzchni około 0,35 ha. 

 
 


