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I. WPROWADZENIE 

 

Strategia Rozwoju Gminy to dokument, który ujmuje główne cele i priorytety                    

w horyzoncie długookresowym.  Jej konstruowanie jak i realizacja odbywa się przy czynnym 

uczestnictwie lokalnych liderów i aktorów sceny Ŝycia publicznego i prywatnego. Plan 

strategiczny stanowi własność całej społeczności lokalnej. Jest wyrazem konsensusu wszystkich 

mieszkańców co do wizji przyszłości gminy. Strategia to podstawowy dokument planistyczny 

określający kierunki, cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Strategia Gminy 

będąc zgodną z dokumentami strategicznymi na poziomie powiatu, województwa, kraju, oraz 

Unii Europejskiej, ma odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności. 

Punktem wyjścia przy konstruowaniu strategii jest diagnoza i opis stanu istniejącego. 

Zawiera on dane dotyczące przede wszystkim sytuacji demograficznej, struktury gospodarczej, 

infrastruktury technicznej. Następnym etapem jest przeprowadzenie analizy SWOT, a więc 

identyfikacja mocnych i słabych stron gminy oraz wskazanie szans i zagroŜeń dla jej rozwoju. 

PowyŜsze działania umoŜliwiają sformułowanie wizji rozwoju gminy w postaci misji oraz celów 

ogólnych i szczegółowych. Realizacja strategii zaczyna się od momentu przyjęcia przez Radę 

Gminy stosownej uchwały i odbywa się przy czynnym udziale całej społeczności lokalnej. 

Niniejszy dokument zawiera kolejno: profil gminy, analizę mocnych i słabych stron gminy 

oraz zewnętrznych szans i zagroŜeń (SWOT), misję gminy, cele strategiczne, operacyjne oraz 

część operacyjną w formie tabelarycznej. Dokument zamyka część poświęcona rekomendacjom 

do wdraŜania strategii. 

Zaakceptowane w strategii priorytety i cele stanowią podstawę do opracowania 

szczegółowych projektów i planów działania. Nakreślone w strategii wybrane rozwiązania mają 

stać się podstawą tworzenia konkretnych programów działania. Mogą one być długo lub 

krótkookresowe i powinny dokładnie określać cele do osiągnięcia, a takŜe spodziewane nakłady     

i wyniki.  

Analiza została przeprowadzona w oparciu o materiał statystyczny z Urzędu Miejskiego w 

Pogorzeli, Głównego Urzędu Statystycznego, badania własne, a takŜe przeprowadzone 

konsultacje społeczne. Przy opracowaniu strategii skorzystano z informacji zawartych w 

następujących dokumentach o charakterze planistycznym: 
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o Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela na lata 2005 – 2013, 

o Plan Odnowy Miejscowości Pogorzela, 

o Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013,  

o Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015,  

o Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015,  

o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

 

Prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Pogorzela podzielone zostały na          

3 etapy: 

1) Budowę strategii rozwoju gminy rozpoczęto od zebrania danych niezbędnych do 

opracowania fazy diagnostycznej (analizy obecnego stanu i uwarunkowań rozwoju). 

2) Następnie rozpoczęto proces badania aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej gminy. 

3) Wyniki działań z poprzednich etapów porównano z wynikami prowadzonej równolegle 

diagnozy obecnego stanu gminy, co z kolei pozwoliło ustalić priorytetowe kierunki rozwoju 

gminy, które nie kolidowały z wynikami diagnozy obecnego stanu gminy, a równocześnie 

były akceptowane przez mieszkańców Gminy. W etapie tym nakreślono główne cele 

strategiczne. 

 

Strategia musi zdefiniować to, co w kategoriach ekonomicznych, jest poŜądane i co 

naleŜałoby osiągnąć na danym terytorium w określonym czasie. Wizja musi równieŜ przyciągnąć 

do współpracy i wywoływać poparcie miejscowej społeczności. Lokalna strategia jest najlepszym 

sposobem wyraŜenia perspektywicznych celów rozwoju. Strategia ułatwia uporządkowanie 

działań średnio i krótkookresowych zgodnie z przyjętymi celami oraz ułatwia proces 

podejmowania decyzji.  

Strategia rozwoju gminy nie jest dokumentem zamkniętym. W zaleŜności  od zaistniałych 

okoliczności moŜliwa jest weryfikacja powziętych załoŜeń, w szczególności zaś konkretyzacja 

wstępnych celów rozwoju, dostosowanie ich do realnych moŜliwości jak równieŜ wprowadzenie 

zmian na podstawie głębokich analiz. 

Niniejsza strategia jest kompleksowym dokumentem określającym politykę społeczno-

gospodarczą na lata 2008-2020 jak równieŜ wskazującym poŜądane efekty jej realizacji w przyjętej 

perspektywie czasowej. Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie następujących 

dokumentów o charakterze programowym, tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym        

i lokalnym: 

• Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,    
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• Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007- 2013, 

•  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny lata 2007-2013, 

• Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela na lata 2005 – 2013, 

• Plan Odnowy Miejscowości Pogorzela, 

• Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pogorzela na lata 2007 – 2013,  

• Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015,  

• Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015,  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

 

Dokument obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym Gminę Pogorzela, która wchodzi           

w skład powiatu gostyńskiego i województwa wielkopolskiego.  

PoniŜej przedstawiono lokalizację Gminy Pogorzela.  

 

        Mapa 1. Lokalizacja Gminy Pogorzela 

 

 
 

Źródło: http:// www.wielkopolskie.e-wojewodztwo.pl  
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ GMINY 

POGORZELA 

 

1. Środowisko przyrodnicze 

 
 

1.1. PołoŜenie geograficzne 

 
Pogorzela jest gminą miejsko-wiejską połoŜoną we wschodniej części powiatu 

gostyńskiego i na południu województwa wielkopolskiego. Sąsiadujące z Pogorzelą gminy to: 

Piaski (NW), Borek Wlkp. (N), Koźmin Wlkp. (E), Krotoszyn (SE), Kobylin (S, SW) i Pępowo 

(W). NajbliŜsza droga krajowa Leszno - Jarocin przebiega w odległości około 12 km na północ 

od miasta Pogorzela.  

Miasto i gmina Pogorzela zajmuje obszar 96,5 km², co stanowi około 11,9% obszaru 

powiatu i 0,32 % województwa. W gminie mieszka około 5,269 osób (około 6,8 % ludności 

powiatu   i 0,15 %  ludności województwa), z czego samo miasto zamieszkuje 2 026 osób.  

Powierzchnia Miasta i Gminy Pogorzela wynosi 96,5 km² , z czego 78 % stanowią uŜytki 

rolne a 17,3 % to lasy. Powierzchnia miasta wynosi 436 ha, w tym uŜytki rolne – 362, 23 ha, lasy 

– 5,44 ha, inne grunty i nieuŜytki – 66,04 ha.  

Sieć osadniczą tworzy miasto Pogorzela oraz 18 miejscowości (w tym osady i przysiółki) 

połoŜonych w 12 sołectwach: Bielawy Pogorzelskie, Bułaków, ElŜbietków, Głuchów, 

Gumienice, Kaczagórka, Kromolice, Łukaszew, Małgów, Ochla, Paradów i Wziąchów o łącznej 

liczbie 3 275 mieszkańców. Ich  potencjał  ludnościowy jest mocno zróŜnicowany – od 

kilkudziesięciu do blisko pięciuset  mieszkańców. Tym samym zróŜnicowany jest poziom 

wyposaŜenia ich w podstawowe usługi. 

Miasto Pogorzela jest lokalnym ośrodkiem obsługi rolnictwa, gdzie skoncentrowane są 

usługi, handel i drobna wytwórczość. Miasto pełni funkcję ośrodka administracyjnego, 

kulturalnego, oświatowego (szkolnictwo ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne) oraz opieki 

zdrowotnej (apteki, gabinety specjalistyczne). 
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Mapa 2. Gmina Pogorzela 
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Mapa 3. Gmina Pogorzela na tle Powiatu Gostyńskiego 
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Mapa 4. Powiat Gostyński na tle Województwa Wielkopolskiego 
 

 
 
  Źródło: http://pl.wikipedia.org  
 
 
 

1.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

 
 

Gmina Pogorzela leŜy w podprowincji Nizin Środkowopolskich, w makroregionie Niziny 

Południowo - wielkopolskiej, mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej, w jej środkowej części na tzw. 

Równinie Koźmińskiej. 
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W rzeźbie powierzchni na terenie gminy moŜna wyróŜnić następujące formy morfologiczne: 

 

 Wysoczyzna morenowa płaska zlodowacenia środkowopolskiego obejmująca obszar całej 

gminy. Nierówności na obszarze wysoczyznowym nie przekraczają 10 m. NajwyŜej 

połoŜony teren o rzędnej 135 m n.p.m. znajduje się w północno – zachodniej części 

gminy. Wysoczyznę morenową rozcinają obniŜenia dolinne cieków o przebiegu 

południkowym. 

 ObniŜenia dolinne na terenie gminy tworzą trzy główne cieki: Rdęca i jej dopływ Ochla 

oraz Pogona. Dolina Pogony jest najsłabiej wykształcona przez górny bieg cieku. 

Rozszerza się ona w kierunku północnym. Nierówności nie przekraczają tu 2m. Doliny 

Rdęcy i Ochli są znacznie lepiej wykształcone, a ich szerokość zwiększa się w kierunku 

południowym. Nierówności w dolinie Rdęcy przekraczają 20 m, a na południu gminy 

moŜna wyróŜnić dwa poziomy terasowe, terasę denną oraz terasę środkową.  

 Formy antropogeniczne utworzone przez działalność człowieka, do których moŜna 

zaliczyć wyrobiska związane z poborem surowców, nasyp kolejowy, itp. Morfologiczna 

działalność człowieka nie ogranicza się do tworzenia w/w form antropogenicznych, lecz 

równieŜ pośrednio wpływa na przebieg kształtowania powierzchni ziemi. Poprzez róŜne 

dziedziny gospodarki, zwłaszcza gospodarkę rolną, leśną i wodną wpływa na charakter 

oraz przebieg procesów zarówno niszczących jak i budujących, powoduje ich oŜywienie 

lub zahamowanie. 

  

Czynniki, które powodują zmiany rzeźby terenu na terenie gminy Pogorzela to m.in. 

eksploatacja surowców naturalnych.  

 

Obszar gminy połoŜony jest na Monoklinie Przedsudeckiej, którą na tym terenie budują 

utwory karbońskie i permskie oraz mezozoiczne prawie w całości przykryte utworami 

trzeciorzędowymi: oligoceńskimi, mioceńskimi i plioceńskimi. Utwory oligoceńskie to piaski 

drobnoziarniste oraz iły i mułki. Miocen tworzą głównie iły, mułki z wkładkami węgla 

brunatnego oraz piasków i piaskowców.  Osady pliocenu występują w postaci iłów poznańskich 

oraz piasków i w mniejszym stopniu piasków kwarcowych (drobnoziarnistych i pylastych) oraz 

mułków. MiąŜszość osadów plioceńskich waha się od 20 do 125 m. Sporadycznie występują one 

na powierzchni, między Gumienicami a Pogorzelą oraz na wschód od Gumienic. Na osadach 

trzeciorzędowych zalegają czwartorzędowe utwory plejstoceńskie zlodowacenia  

środkowopolskiego i  holoceńskie. MiąŜszość czwartorzędu wynosi ca 60 – 70 m. 
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Na terenie gminy jedynym udokumentowanym surowcem jest złoŜe kruszywa 

naturalnego  „Międzyborze” o powierzchni 15,120 m². Surowiec stanowią piaski, przewaŜnie 

drobnoziarniste, rzadziej średnioziarniste pochodzenia wodnolodowcowego. Według stanu na 

dzień 31.12.2000 r. zasoby wynosiły 56 tys. ton. UŜytkownikiem złoŜa jest Urząd Miejski                 

w Pogorzeli. W 2004 r. eksploatacja  została zaniechana. Do tej pory prowadzono prace 

poszukiwawcze surowców ilastych, w większości z wynikiem negatywnym. Jedyne eksploatowane 

w przeszłości złoŜe znajdowało się w rejonie Wziąchowa. W północno - zachodniej części gminy 

prowadzono prace geologiczno – poszukiwawcze węgla brunatnego (Zalesie  –  Pępowo). 

Stwierdzono występowanie wkładek węgla na duŜej głębokości nie mających znaczenia 

przemysłowego. Prac poszukiwawczych dla znalezienia  kruszywa naturalnego nie prowadzono. 

Eksploatacja Ŝwiru z domieszką piasku na niewielką skalę ma miejsce w Bułakowie.  

 
1.3. Klimat 

Gmina Pogorzela leŜy w obrębie regionu śląsko-wielkopolskiego, reprezentującego obszar 

przewagi wpływów oceanicznych. Amplitudy temperatur są mniejsze niŜ w Polsce, wiosna 

wczesna i ciepła, długie lato, zima łagodna i krótka z nietrwałą pokrywą śnieŜną (ca 58 dni). 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 220 dni. 

Średnia miesięczna temperatura powietrza wynosi od 8,0 - 8,2 º C,  średnia najcieplejszego 

miesiąca (lipca) od 17 - 18,1º C, a średnia temperatura stycznia od (–3) do (-2,8) ºC.  Wilgotność 

względna powietrza kształtuje się podobnie jak na obszarze całego kraju; wartości najwyŜsze 

notuje się w okresie od października do stycznia (84-88%), minimum przypada na czerwiec           

i lipiec (72-74%). Jeśli chodzi o zachmurzenie, to najwyŜsze wartości notuje się równieŜ w okresie 

jesienno – zimowym, a najniŜsze we wrześniu i czerwcu. Opady kształtują się  nieco poniŜej 

średniej krajowej. Maksimum przypada w  maju i w sierpniu, a najniŜsze sumy przypadają na 

miesiące zimowe (styczeń). Roczna suma opadów wynosi ca 550 mm. 

Podobnie jak na  terenie całego kraju, przewaŜają wiatry zachodnie. Udział  wiatru             

z sektora zachodniego (NW-SW) wynosi około 50 %. Najrzadziej występują wiatry północne        

i północno  –  wschodnie (poniŜej 15%). Prędkości wiatrów są zróŜnicowane, największe 

charakteryzują wiatry zachodnie, najmniejsze wiatry południowo – wschodnie i wschodnie. 

Na charakter klimatu lokalnego wpływa między innymi rzeźba terenu, sposób jego 

uŜytkowana, obecność wód, charakter szaty roślinnej. 
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Obszary wyniesione charakteryzują się wyrównanymi warunkami termicznymi, 

równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością i korzystną  wymianą powietrza. Są one 

korzystne zarówno z punktu widzenia rolnictwa, jak i dla osadnictwa. Ciągi dolinne są miejscami 

gromadzenia i przemieszczania się mas chłodnego powietrza, charakteryzują się większą 

wilgotnością powietrza, niŜszymi temperaturami minimalnymi, skłonnością do mgieł i inwersji 

temperatur. Tereny zalesione charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi                              

i wilgotnościowymi o zmniejszonych dobowych wahaniach, nieco gorszymi warunkami solarnymi 

z  uwagi na zacienienie.  Są to jednak tereny o powietrzu wzbogaconym w  tlen, ozon, olejki 

eteryczne podnoszące komfort bioklimatyczny. 

1.4. Hydrografia 

 
Sieć hydrograficzna gminy Pogorzela naleŜy do systemu wodnego Odry. Przez gminę 

przebiega dział  wodny oddzielający  zlewnie: Obry i Baryczy.  Północna część gminy 

odwadniana jest poprzez Pogonę do Kościańskiego Kanału Obry, natomiast pozostała część 

poprzez Rdęcę i Ochlę i dalej Orlę do Baryczy. 

 

Dopływy występujące na terenie gminy: 

 

1) Pogona jest lewobrzeŜnym dopływem Kościańskiego Kanału Obry. Swój początek 

bierze na terenie Pogorzeli. Początkowy odcinek Pogony płynie przez grunty rolne, a dalsza jego 

część przez gminne tereny leśne. Jej całkowita długość wynosi 22,3 km, z czego odcinek na 

terenie gminy około 4 km. Powierzchnia zlewni wynosi 134 km².   

 

Tabela 1. Stan czystości Pogony w 2001 r.  

Lokalizacja stanowiska 

pomiarowego 

Klasa  

czystości 

Wskaźniki decydujące o wypadkowej klasie 

czystości 

 

Trzecianów (12,5 km biegu 

rzeki) 

 

 

JeŜewo (3,6 km biegu rzeki)  

non 

 

 

 

non 

Potas, azot azotynowy, azot azotanowy, azot 

ogólny, fosforany, fosfor ogólny  

 

 

Tlen rozpuszczony, BZT5, potas, azot amonowy, 

azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, 

fosforany, fosfor ogólny, miano Coli   

Źródło: Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2015    
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 2) Rdęca to prawobrzeŜny dopływ Orli wypływający z  terenu gminy Koźmin. Całkowita  

jej długość wynosi około 30 km, z czego w obrębie gminy znajduje się odcinek liczący blisko 12 

km. Na cieku tym istnieje zbiornik  retencyjny Kromolice. Czasza zbiornika rozciąga się od 

miejscowości Kromolice na terenie gminy Pogorzela, do Wziąchowa na terenie gminy Kobylin. 

Funkcje zbiornika to: magazynowanie wody dla nawodnień rolniczych, spłaszczenie fali 

powodziowej, ponadto pełni on funkcje rekreacyjną, a takŜe hodowlaną (rybactwo).  

3) Ochla – prawobrzeŜny dopływ Rdęcy. Wypływa z terenu gminy Pogorzela i wpada do Rdęcy 

na obszarze  Kobylina. Całkowita jej  długość wynosi 13,2 km, z czego na terenie gminy znajduje 

się odcinek długości 7 km. 

 

W 1999 r. badano wody Rdęcy w przekroju Kromolice. Były one średnio zanieczyszczone 

substancjami organicznymi, warunki tlenowe zmieniały się od I klasy do non. Wody wykazywały 

znaczne zanieczyszczenia substancjami  biogennymi. Zasolenie utrzymywało się w II klasie. Stan 

sanitarny nie odpowiadał normom. W 2001 roku przeprowadzono badania, na podstawie których 

stwierdzono, Ŝe wody Pogony w Trzecianowie są nadmiernie obciąŜone biogenami i potasem, 

natomiast stan sanitarny   i zawartość substancji organicznych odpowiadały III klasie czystości.  

W miejscowości JeŜewo pogorszeniu uległ stan sanitarny rzeki i wzrosło jej obciąŜenie 

substancjami organicznymi. Największym źródłem zanieczyszczeń dla wód Pogony są ścieki                              

z oczyszczalni w Karolewie. 

Na terenie gminy Pogorzela główne źródła zanieczyszczeń to ścieki komunalne, 

pohodowlane oraz spływy powierzchniowe z pól. Rozmiar zagroŜeń dla  środowiska wodnego 

spowodowany  spływami powierzchniowymi z pól zaleŜy od fizjografii zlewni oraz od sposobu 

ich zagospodarowania. 

Teren gminy Pogorzela to w duŜym stopniu pola uprawne poddawane intensywnym 

zabiegom agrotechnicznym (nawozy, środki ochrony roślin). Przy braku barier 

biogeochemicznych w postaci zieleni redukującej zanieczyszczenia tereny rolne mogą stanowić 

zagroŜenie dla środowiska wodnego. DuŜym zagroŜeniem dla stanu czystości wód są ścieki 

pohodowlane.  

Poziom wód gruntowych na przewaŜającej części gminy zalega głębiej niŜ 2 m p.p.t., 

miejscami powyŜej 5 m p.p.t. Płytszym zaleganiem wód gruntowych charakteryzują się doliny 

rzeczne (poniŜej 1 m p.p.t.). Do eksploatacji ujmowany jest poziom międzyglinowy. 
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 Na terenie gminy znajdują się dwa ujęcia zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Są to: 

� Ujęcie Małgów  o zatwierdzonych zasobach w kat. „B” z utworów  czwartorzędowych        

w ilości 24,0 m³/h, składające się z dwóch studni o głębokości 33 m i nr 3 o głębokości 

36 m.  Do eksploatacji ujęto warstwę wodonośną  zalegającą na głębokościach: 24,8 – 

33,0 i 26,0  – 34,0. Dla ujęcia wyznaczono  strefę ochrony bezpośredniej 100 m².   

 

� Ujęcie Wziąchów o zatwierdzonych zasobach w kat. „B” z utworów czwartorzędowych  

w ilości 39,0 m³/h, składające się z dwóch studni o głębokościach  69,5 i 71,5 m. Do 

eksploatacji ujęto warstwę wodonośną zalegającą na głębokości 46,5 – 55,5 m. Ujęcie 

posiada strefę ochrony pośredniej 17 m x 22 m.   

 
 
1.5. Gleby 

 

UŜytki rolne na terenie gminy Pogorzela zajmują 75,3 % powierzchni, tj. 7 267 ha. Grunty 

orne obejmują 95,9 %, uŜytki zielone 4 %, a sady 0,1 %. Lasy zajmują 17,3 % ogólnej 

powierzchni gminy. 

Wśród gruntów ornych na terenie gminy Pogorzela zdecydowana większość to gleby 

wysokich klas bonitacyjnych. PrzewaŜają gleby klasy IIIa  i b (łącznie 81,3%). Niewielki areał (1,2 

%) stanowią gleby klasy II, gleby klasy I nie występują. Gleby klasy IV (a, b) stanowią 12,6 %, 

natomiast pozostałe 4,9 % to gleby klasy V i VI. 

Wśród uŜytków zielonych przewaŜają klasy IV (55,9 %), niewiele mniej stanowią uŜytki 

zielone klasy III (39,3 %). pozostałe to: 1 % - uŜytki zielone klasy II i 3,8 % - klasy V. 

W odróŜnieniu od  klas bonitacyjnych, które w przybliŜeniu oddają ogólną wartość 

produkcyjną gleb w naturalnych warunkach gospodarowania, pełną rolniczą ich przydatność 

określają kompleksy rolniczej przydatności. Kompleksy rolniczej przydatności obejmują takie 

zespoły róŜnych i róŜnie połoŜonych gleb, które wykazują zbliŜone właściwości rolnicze i mogą 

być podobnie uŜytkowane. Stanowią niejako typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

które winny determinować dobór roślin uprawnych. Nazwy kompleksów pochodzą od nazw 

zbóŜ, uznanych w naszych warunkach za najbardziej właściwe rośliny wskaźnikowe. PoniŜsze 

zestawienie zawiera krótką charakterystykę występujących na terenie gminy kompleksów 

glebowych, ich udział w ogólnej powierzchni uŜytków rolnych oraz rozmieszczenie przestrzenne. 
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Stopień funkcjonalnej przydatności gleb na terenie gminy Pogorzela: 

o kompleksy glebowe od 1-5 zaliczyć moŜna do terenów bardzo korzystnych dla 

intensywnej produkcji rolnej (stanowią 94,64 %), 

o od 6 - 7 mało przydatne dla produkcji rolnej, natomiast korzystne dla rozwoju funkcji  

pozarolniczych (5,1 %), 

o kompleksy glebowe 8 i 9 przydatne dla produkcji rolnej, lecz wymagające regulacji 

stosunków wodnych (0,3 %). 

 

W obrębie uŜytków rolnych warstwy przypowierzchniowe (do 1,5 m) powstały z róŜnych 

utworów geologicznych, stanowiących jakościowo róŜnorodny materiał glebotwórczy. 

Przestrzenne rozmieszczenie typów i gatunków gleb ma ścisły związek z rozmieszczeniem 

przestrzennym skał macierzystych. Na podłoŜu gliniastym w postaci piasków gliniastych 

mocnych i glin wytworzyły się bardzo dobre i dobre zaliczane głównie do kompleksów 2,             

a lokalnie w sąsiedztwie obniŜeń dolinnych 4. Są to na ogół gleby brunatne tworzące bardzo 

zwarte kompleksy nadające się do intensywnej produkcji rolnej. Gleby słabe, głównie bielicowe 

kompleksu 6 i 7 wytworzyły się na podłoŜu piaszczystym (piaski gliniaste słabe i luźne). 

Występują one mozaikowo w obniŜeniach dolinnych. W ich sąsiedztwie występują niewielkie 

fragmenty gleb brunatnych wyługowanych kompleksu 5, które wytworzyły się na piaskach 

gliniastych lekkich. UŜytki zielone, w zdecydowanej większości średnie, występują w obniŜeniach 

dolinnych. 

 

W praktyce rolniczej gleby silnie zakwaszone i o bardzo niskiej zawartości przyswajalnych 

składników naleŜy traktować jako gleby zdegradowane. Na terenie gminy występują gleby                   

o odczynie kwaśnym, które stanowią 55 % (12 % - bardzo kwaśne,  32 % kwaśne, 36 % lekko 

kwaśne), gleby o odczynie obojętnym - 14 %, a o odczynie zasadowym 6 %.  

W związku z tym 23% gleb to  gleby, gdzie konieczne jest wapnowanie, 13 % stanowią gleby, 

których wapnowanie jest potrzebne, a w przypadku 19 % gleb wapnowanie jest wskazane. 

 
1.6. Flora   

 
Szata roślinna gminy Pogorzela jest mało urozmaicona. Lasy zajmują 17,3 %, a uŜytki 

zielone tylko 4 %. Pozostałe elementy szaty roślinnej to parki wiejskie, zieleń cmentarna, 

wszelkiego rodzaju ciągi zadrzewień, sady, sezonowe uprawy polowe, chwasty. 
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Na obszarze gminy występują zbiorowiska półnaturalne, głównie łąki kośne skupione                  

w obniŜeniach dolinnych. Łąki i pastwiska zajmują 4,0 % powierzchni gminy.   

Osobną grupę stanowi zieleń urządzona, do której moŜna zaliczyć: zieleń cmentarną, 

zadrzewienia przydroŜne, śródpolne i wzdłuŜ cieków, a takŜe parki w Pogorzeli, Bielawach 

Pogorzelskich, Bułakowie, Wziąchowie, Łukaszewie, Ochli i Kromolicach. 

 

2. Ochrona środowiska. Gospodarka wodno –ściekowa 

 
 
Mapa 5. Ochrona powierzchni ziemi w Gminie Pogorzela (obszar miasta Pogorzela i 
okolic) 
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Istotną przyczyną  degradacji  środowiska  przyrodniczego  jest  dzielenie  przestrzeni  na 

izolowane obszary. W celu przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku stworzono koncepcję 

łączenia  bogatych  i  dobrze  zachowanych  ekosystemów  korytarzami  ekologicznymi                

w  Ekologiczny  System  Obszarów  Chronionych.  Zadaniem  tych  korytarzy  jest  umoŜliwienie 

migracji organizmów Ŝywych. 

 

Gmina  Pogorzela  leŜy  poza  elementami  wchodzącymi  w  skład  Krajowej  Sieci 

Ekologicznej. Łączność z tym systemem powinny zapewniać lokalne korytarze ekologiczne            

w postaci ciągów dolinnych  rzek: Rdęcy  z Ochlą  oraz Pogony. Doliny Rdęcy  i Ochli  łączą  się 

z korytarzem ekologicznym o charakterze  regionalnym, którego  rolę pełni dolina Orli. Dolina 

Orli natomiast  łączy  się  z obszarem węzłowym o  charakterze międzynarodowym – Stawy 

Milickie (18M). Z kolei w kierunku północnym  łączność z korytarzem ekologicznym  rangi  

regionalnej (Kościański Kanał Obry) zapewnia dolina Pogony. Kościański Kanał Obry łączy się 

natomiast z obszarem węzłowym  rangi krajowej – Obszar Pojezierza Leszczyńskiego  (4K).  

Istotną  rolę w  utrzymaniu  powiązań  ekologicznych  na  szczeblu  lokalnym  pełnią  ciągi  

zadrzewień przydroŜnych i śródpolnych oraz wzdłuŜ drobnych rowów i cieków.  
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2.1. Sieć wodociągowa 

 
Miasto i gmina Pogorzela jest zwodociągowane w 100 %. Długość sieci wodociągowej na 

terenie gminy łącznie z przyłączami wynosi 90,4 km (długość czynnej sieci rozdzielczej - 74 km, 

długość przyłączy – 16,4 km), a w samym mieście 17,1 km. Liczba przyłączy wynosi 1 048.  

Na terenie gminy odbiorcami wody jest 1 009 gospodarstw domowych. Gmina Pogorzela jest 

jedną z czterech gmin zrzeszonych w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Strzelcach Wielkich.   

Miasto Pogorzela oraz wiejskie  jednostki osadnicze na  terenie gminy są zaopatrywane w wodę          

z dwóch ujęć własnych zlokalizowanych w Małgowie i Wziąchowie oraz z ujęć spoza  obszaru  

gminy tj. w Łagiewnikach (gmina Kobylin) oraz w Siedlcu (gmina Pępowo).  Zasoby wód  

podziemnych  naleŜą  do  wód  średniej  jakości,  które  po uzdatnieniu  nadają  się  do  picia.  

Jakość  wód  ulega  okresowym  zmianom  jakości  co spowodowane  jest  przenikaniem  do  

środowiska  gruntowo  -  wodnego  zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego oraz ze strony 

nieuregulowanej gospodarki ściekowej na terenie całej gminy. 

Z  ujęcia  w  Małgowie  zaopatrywane  są  w  wodę  następujące  miejscowości:  Małgów, 

Bułaków, Kaczagórka, a z ujęcia we Wziąchowie: Wziąchów, Paradów i Kromolice. Pozostałe 

miejscowości są zaopatrywane w wodę z ujęć spoza gminy. Z ujęcia w Siedlcu (gmina Pępowo) 

zaopatrują się w wodę Gumienice i część Pogorzeli; z ujęcia w Łagiewnikach (gmina Kobylin) – 

Pogorzela,  Ochla,  Głuchów  i  ElŜbietków;  z  ujęcia  w  Siedmiorogowie  (gmina  Borek Wlkp.)  

– Międzyborze. 

Większość sieci wodociągowej wykonana  jest z  rur PCV, 0,68 % stanowią  rury azbestowo – 

cementowe.  

                             

Tabela 2. Struktura zuŜycia wody w Gminie Pogorzela w 2006 r.  

 

Wyszczególnienie  

 

ZuŜycie wody z sieci 

wodociągowej /1 mieszkańca 

(m³) * 

Woda dostarczana 

gospodarstwom domowym 

(dam³) ** 

Miasto Pogorzela 76 700 54,3 

Wiejskie jednostki 

osadnicze 

202 100  176,3 

RAZEM 278 800  230,6 

Źródło:  
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* Dane Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich  

** Dane GUS  

 

Średni wskaźnik zuŜycia wody z sieci wodociągowej  na  1 mieszkańca, wyniósł w 2006 r. dla 

gminy  27,5 m³, natomiast woda dostarczona gospodarstwom domowym to 230,6 dam³.                

W przyszłości naleŜy spodziewać się wzrostu poboru wody z uwagi na rozwój cywilizacyjny oraz 

postęp i rozwój gospodarczy. 

ZuŜycie  wody  przez  zakłady  znajdujące  się  na  terenie  gminy  stanowi  około  13  % 

ogólnego zuŜycia. Są to następujące zakłady: Zakład Mięsny KONARCZAK Sp. J. w Pogorzeli,  

Zakład  Rzeźniczo  –  Wędliniarski  FENGLER  w  Pogorzeli,  Piekarnia  G.S. w Pogorzeli,  

Gorzelnia we Wziąchowie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kromolicach, Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna w Małgowie. 

 
 

2.2. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

 

Gmina  Pogorzela nie posiada sieci kanalizacyjnej. Priorytetowym zadaniem na najbliŜszą 

przyszłość jest budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Pogorzeli i pozostałych 

miejscowości. Przygotowany projekt budowlany zakłada oczyszczalnię ścieków o średniej 

przepustowości 638 m3/d oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Pogorzela i części 

miejscowości Głuchów. 

 
 

2.3. Gospodarka odpadami  

 
 

Na terenie miasta Pogorzela prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem 

na stłuczkę szklaną (13 pojemników) oraz plastik (16 pojemników). Ponadto mieszkańcy gminy 

mogą dostarczyć wysegregowane odpady (tj. szkło, plastik, papier, metal, zuŜyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zuŜyte opony, odpady niebezpieczne oraz gruz 

budowlany) bezpłatnie do gminnego punktu segregacji i przeładunku odpadów komunalnych. 

W 2002 roku do uŜytku oddana została stacja przeładunkowa odpadów stałych, skąd 

śmieci wywoŜone są w pierwszym etapie na składowisko w Czeluścinie gmina Pępowo,                

a następnie do projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani gmina 

Osieczna. Dzięki tym działaniom gmina Pogorzela stała się ekologicznie "czystą", co podkreśla 

jej walory w produkcji zdrowej Ŝywności i turystyce. 
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Gmina Pogorzela jest współudziałowcem w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. 

z Leszna, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację zadania budowy 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osiecznica. Obecny kierunek 

odpadów z gminy Pogorzela to Czeluścin, gmina Pępowo,  a po zrealizowaniu budowy ZZO      

w Trzebani odpady z terenu gminy Pogorzela będą trafiać do tego zakładu za  pośrednictwem 

punktu przeładunkowego w Goli, gmina Gostyń.  

Spośród wytwarzanych na terenie gminy odpadów przemysłowych dominują: odpady         

z rolnictwa oraz przetwórstwa Ŝywności, przetwórstwa drewna oraz odpady z procesów 

termicznych. Zakłady zlokalizowane na terenie gminy (objęte ewidencją i sprawozdawczością) 

wytwarzają około 580 Mg/rok odpadów innych niŜ niebezpieczne. Głównymi „producentami” 

odpadów są dwa zakłady: Zakład Mięsny Konarczak Sp.j (453 Mg/rok) oraz PPHU ACER Sp.    

z o.o. (121 Mg/rok). 

 

Na terenie gminy Pogorzela oraz na podstawie zezwolenia Burmistrza Pogorzeli 

działalność usługową w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów prowadzą:  

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej, Sp. z o.o. w Krotoszynie 

(decyzja nr OŚ.7661-02/07 z dnia 13 lutego 2007  r.).  

-  Zakład Handlowo-Usługowy EKO-SKÓRTEX Angelika Ligocka z Tomic (decyzja nr 

OŚ.7661-04/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.).  

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM Barbara Rajewska z Gostynia 

(decyzja nr OŚ.7661-12/07 z dnia 05 lutego 2008 r.), 

- Przedsiębiorstwo WielobranŜowe JANMAR z Krotoszyna (decyzja nr OŚ.7661-01/08 z dnia 

04 lutego 2008 r.) 

  

System zbiórki niesegregowanych odpadów  komunalnych prowadzony przez PGKiM                 

w Krotoszynie oparty jest na powszechnie stosowanych pojemnikach typu 110  dm3,  1100 dm3    

i kilku KP-7, a prowadzony przez  firmy EKO-SKÓRTEX, TRANS-KOM i JANMAR na 

pojemnikach od 80 do 1100 dm3. Na terenie całej gminy prowadzona jest równieŜ selektywna 

zbiórka opakowań: szkła bezbarwnego i kolorowego oraz tworzyw sztucznych. Tworzywa 

sztuczne zbierane są w pojemnikach siatkowych 1,1 m³ od kwietnia 2002  (35 sztuk), a stłuczka    

w pojemnikach  typu dzwon od sierpnia 2002r. (26  sztuk). Na punkcie przeładunkowym odbywa 

się zbiórka odpadów zielonych  pochodzących  z zieleńców  publicznych  oraz  odpadów  

wielkogabarytowych, budowlanych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a takŜe 

odpadów niebezpiecznych. Odpady remontowo-budowlane (gruz ceglany, betonowy) 
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gromadzone są w wydzielonym miejscu punktu przeładunku i wykorzystywane są przez gminę 

głównie do utwardzenia dróg gruntowych. 

Spośród odpadów niebezpiecznych odbierane są baterie, akumulatory i świetlówki. Są one 

magazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, a po ich zapełnieniu odbierane 

własnym transportem przez Zakład Handlowo-Usługowy EKO-SKÓRTEX – dzierŜawce         

i prowadzącego punkt przeładunkowy. 

 

3. Sieć energetyczna i gazowa oraz łączność  

 
 

Gmina jest zaopatrywana w energię elektryczną systemem średniego napięcia 15 kV. 

Wszystkie miejscowości poprzez linie energetyczne i stacje transformatorowe zasilane są              

w energię elektryczną w stopniu zaspokajającym potrzeby.  

W granicach miasta stopniowo likwiduje się sieci napowietrzne i przechodzi na sieć kablową. 

Sieć gazowa na terenie Gminy Pogorzela doprowadzona jest do wszystkich mieszkańców. 

Długość sieci gazowej na terenie całej gminy wynosi 55 km, natomiast w miejscowości Pogorzela 

13,54 km. Liczba czynnych przyłączy gazowych na terenie gminy to 350 sztuk.   

Gmina Pogorzela posiada stację redukcyjno - pomiarową o przepustowości gazu 6 000 m3/h. Na 

12 sołectw w gminie 11 posiada gaz, długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosi 47,2 km     

a 637 budynków posiada przyłącza gazowe. 

Działalność telekomunikacyjna na terenie gminy prowadzona jest przez TP S.A.              

W gminie Pogorzela na blisko 5300 mieszkańców jest zainstalowanych 785 abonentów 

telefonicznych, co daje wskaźnik 14,8 na 100 mieszkańców. Dobrą jakość połączeń gwarantują 

łącza światłowodowe, a kaŜdy obywatel ma moŜliwość uzyskania łącza telefonicznego.   

W celu poprawy jakości połączeń telefonii komórkowej, gmina wydzierŜawiła działki, na których 

pobudowano wieŜe przekaźnikowe następujących usługodawców: ERA, PLUS GSM oraz 

ORANGE.  

Obecnie jakość tych połączeń jest bardzo dobra. Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne 

oraz powszechna dostępność telefonu to zarówno element tzw. „korzyści zewnętrznych” 

oferowanych przez Gminę dla funkcjonujących podmiotów gospodarczych i potencjalnych 

inwestorów, jak równieŜ czynnik podnoszący poziom standardu oraz warunków Ŝycia 

społeczności lokalnej. 
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Tabela 3. Liczba abonentów TP S.A. w poszczególnych miejscowościach gminy 

Miejscowość Liczba abonentów 

Pogorzela 326 

Bułaków 66 

Bielawy Pogorzelskie 20 

Kromolice 46 

Gumienice 41 

Paradów 11 

Kaczagórka 30 

Małgów 47 

Wzięchów  41 

Ochla 10 

Łukaszew 20 

Głuchów 81 

ElŜbietków 39 

Międzyborze 7 

Dobra Pomoc  --- 

RAZEM 785 

Dane: opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych - GUS 
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4. Demografia i zasoby ludzkie 

 

  Ludność gminy Pogorzela stanowi 0,16 % mieszkańców województwa wielkopolskiego    

i blisko 6,9% mieszkańców powiatu gostyńskiego. Gmina Pogorzela liczy 5 269 mieszkańców,    

w tym 2,609 męŜczyzn i 2,659 kobiet. Na 1 kilometr kwadratowy przypada 54 mieszkańców,       

a stosunek płci wynosi 102 kobiety / 100 męŜczyzn. Przyrost naturalny na 1000 osób wynosi 3,3 

%, a współczynnik dynamiki demograficznej  1,386.    

 

Wykres 1. Liczba mieszkańców w Gminie Pogorzela w latach 2002 – 2006 
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        Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy Pogorzela  

Z powyŜszego wykresu wynika, iŜ liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach jest podobna.   

W ostatnich 5 latach moŜna zaobserwować dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego, który         

w 2006 r.  wyniósł + 17. W gminie miało miejsce 61 urodzeń (w 2002 r. - 61 ) i 44 zgony (54      

w 2002 r.) Porównując rok 2002 oraz 2006, moŜna wywnioskować, iŜ przyrost ten wynosi + 10 

osób.  
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Wykres 2. Liczba urodzeń i zgonów w Gminie Pogorzela w latach 2002 – 2006 
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                       Źródło: Dane GUS  

Saldo migracyjne w gminie Pogorzela wyniosło + 5 w roku 2006. Dane dotycząca salda 

migracyjnego wskazują na wzrost liczby zameldowań na terenie gminy w roku 2006 – 67,                  

w stosunku do roku 2005, kiedy to miało miejsce tylko 36 zameldowań.   

W tym samym okresie pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie się liczby wymeldowań 

z gminy, których było 62 w 2006 roku, co stanowi o 5 wymeldowań mniej niŜ w 2005 roku. 

  Wykres 3. Wskaźnik migracyjny na terenie Gminy Pogorzela w latach 2002 – 2006 
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Źródło: Dane GUS 
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Najwięcej mieszkańców spośród miejscowości gminy Pogorzela liczy Pogorzela (38,75 % 

w stosunku do ogólnej liczby ludności gminy) a najmniej Wzięchów - Nowiny (0,08%). Pogorzela 

to jedyna miejscowość na terenie gminy, która liczy powyŜej 500 mieszkańców. 

Do miejscowości, które mają największą liczbę ludności, naleŜą ponadto: 

- Głuchów (477 osób tj. 9,05% wszystkich mieszkańców gminy), 

- Kromolice (473 osoby, co stanowi 8,98% wszystkich mieszkańców gminy), 

- Bułaków (441 mieszkańców, tj. 8,37% osób zamieszkujących gminę).  

 

Najmniejsza liczba osób zamieszkuje następujące miejscowości: 

- Taczanówko (6 osób, 0,11% wszystkich mieszkańców gminy), 

- Małgów–Stawy (7 mieszkańców, tj. 0,13% zamieszkujących gminę), 

- Dobra Pomoc jest zamieszkiwana przez 11 osób, a w skali gminy to 0,21 mieszkańców.  

 

Tabela 4. Stan ludności w miejscowościach Gminy Pogorzela - 2006 roku 

 

Nazwa miejscowości Liczba ludności Ludność (%) 

Bielawy 

Pogorzelskie 

106 2,01 

Bułaków 441 8,37 

Dobra Pomoc 11 0,21 

ElŜbietów 232 4,40 

Głuchów 477 9,05 

Gumienice 313 5,94 

Józefów Ocholski 20 0,38 

Kaczagórka 232 4,40 

Kromolice 473 8,98 

Łukaszew 103 1,95 

Małgów 353 6,70 

Małgów Stawy 7 0,13 

Międzyborze 28 0,53 

Ochla 52 0,99 
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Paradów 65 1,23 

Pogorzela 2042 38,75 

Taczanówko 6 0,11 

Wziąchów 304 5,77 

Wziąchów Nowiny 4 0,08 

Razem  5269  100  

 

      Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (2006 r.) 

 

Średnia gęstość zaludnienia w gminie Pogorzela wynosi obecnie 54 osoby / km².  Gęstość 

zaludnienia w gminie jest mniejsza od średniej krajowej (122 osoby / km² na koniec 2006 r.) i od 

średniej dla województwa wielkopolskiego (113 osób / km2), a takŜe od średniej dla powiatu 

gostyńskiego (94 osoby / km2). Przyczyną tego jest intensywne wykorzystywanie gruntów do 

potrzeb rolnictwa przy jednoczesnym braku większych zakładów przemysłowych. Zaludnienie 

jest dosyć nierównomierne. Dominującym skupiskiem jest miasto Pogorzela, które liczy 2042 

mieszkańców. Stanowi to blisko 40% ludności gminy. Drugim waŜnym ośrodkiem osadniczym 

jest Głuchów i Kromolice, które łącznie liczą 950 mieszkańców (18,03 %) . Poza tym osadnictwo 

jest rozproszone w wielu małych i średniej wielkości wsiach, osadach leśniczówkach oraz 

przysiółkach.    

 

Według danych z roku 2006 w gminie Pogorzela było 25 % ludności w wieku 

przedprodukcyjnym, 59,4 % w wieku produkcyjnym i 13,6 % w wieku poprodukcyjnym (średnia 

dla gmin miejsko - wiejskich w województwie wielkopolskim wynosi odpowiednio 22,5%, 64,1%  

i 13,2%). 

 

Starzenie się ludności gminy dotyczy w większym stopniu kobiet. W wieku przedprodukcyjnym           

i produkcyjnym męŜczyźni stanowią większość, odpowiednio 51,5% i 52,2%. Liczba kobiet                   

w wieku poprodukcyjnym jest niemal dwukrotnie większa (66,15%) niŜ męŜczyzn. 
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Tabela 5. Ludność Gminy Pogorzela według grup ekonomicznych w latach 2001 – 2006 

 

Źródło: Dane GUS   

 

Jak moŜna zauwaŜyć, społeczeństwo Gminy Pogorzela jest stosunkowo młode, liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi blisko 25% ogólnej ludności gminy. Społeczność 

gminy charakteryzuje się wyŜszym wskaźnikiem liczby osób w wieku produkcyjnym (59,4%), co 

naleŜy tłumaczyć podaŜą na rynku pracy oraz większymi moŜliwościami rozwijania działalności 

gospodarczej na tym obszarze.  

 

Charakterystykę ludności według grup wiekowych na omawianym obszarze ukazuje 

poniŜsze zestawienie:   

Tabela 6. Liczba mieszkańców w Gminie Pogorzela wg grup wiekowych w latach 2000 – 2006 
 
Lp. ogółem 0-3 4-9 10-

14 

15-

17 

18-

24 

25-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

64 

65 i  

więcej 

2000 5154 249 519 492 307 545 362 676 700 447 230 627 

2001 5163 238 486 478 333 535 378 679 708 465 230 633 

2002 5153 233 458 473 313 573 363 688 718 491 208 635 

2003 5146 239 416 485 291 591 364 686 732 527 188 627 

2004 5149 247 394 470 264 634 378 675 744 544 167 632 

Rok 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Płeć K M K M K M K M K M K M 

Ludność -  
wiek 
przedprod
ukcyjny  

759 776 727 750 697 734 663 712 654 690 639 679 

Ludność - 
wiek 
produkcyj
ny 

1 345 1525 1379 1546 1423 1564 1463 1594 1492 1619 1497 1635 

Ludność - 
wiek 
poproduk
cyjny 

500 258 490 261 474 254 471 246 459 240 475 243 

Razem 2604 2559 2596 2557 2594 2552 2597 2552 2605 2549 2611 2557 
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2005 5154 250 359 458 277 648 405 649 755 573 159 621 

2006 5168 249 364 422 283 640 404 691 709 607 168 631 

 
 Źródło: Dane GUS  

 

Analiza przedziałów wiekowych ludności gminy Pogorzela pozwala na stwierdzenie, iŜ 

najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 40 -49 lat – 709 osób. Następne                

w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 30-39 lat (691 osób), 18-

24 lat (640 osób), 50-59 lat (607 osób). Liczebność grupy najstarszej (+65 lat) wynosiła w roku 

2006 - 631 osoby. W ujęciu procentowym osoby w wieku powyŜej 65 lat stanowią około 12 % 

ogólnej liczby mieszkańców gminy.  

Struktura płci w gminie na tle powiatu gostyńskiego jest bardzo zbliŜona. Według danych 

GUS za 2006 r. gminę Pogorzela zamieszkuje 2 611 kobiet, co stanowi 49,55 % ogółu 

mieszkańców. W tym samym okresie powiat gostyński zamieszkiwało 38 772 kobiet. Kobiety 

zamieszkujące gminę  stanowią 50,75% kobiet w skali powiatu.  

Bezrobocie 
 
 

Lokalny rynek pracy jest ograniczony, firmy działające na terenie gminy zatrudniają 

niewielką grupę mieszkańców. W związku z tym duŜa część osób znajduje zatrudnienie poza 

granicami gminy, w innych regionach oraz miastach Polski. Występuje teŜ zjawisko emigracji 

zarobkowej za granicę. Analiza zjawiska bezrobocia wśród mieszkańców gminy wskazuje jednak 

na pozytywną tendencję. Liczba osób bezrobotnych w latach 2002-2007 z kolejnym rokiem 

maleje.  

Większość mieszkańców gminy Pogorzela jest zatrudnionych w rolnictwie, przemyśle 

rolnym oraz przetwórstwie rolno-spoŜywczym. Pozostali mieszkańcy gminy pracują w sektorze 

handlu czy usług. DuŜa liczba osób prowadzi takŜe własną działalność gospodarczą.  

 

W 2007 r. liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne na terenie gminy wyniosła 275,            

w tym 167 kobiet i 108 męŜczyzn. Stopa bezrobocia w 2007 r. osiągnęła wielkość 13,3%. Prawo 

do zasiłku dla bezrobotnych miało 38 osób. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, Ŝe w roku 2007 

osób bezrobotnych na terenie gminy było mniej niŜ w 2006 r. o 47. Spadła zarówna liczba 

bezrobotnych męŜczyzn jak i kobiet.  
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Tabela 7. Bezrobocie na terenie Gminy Pogorzela w latach 2002-2007 

 

Rok 

Osoby 

zatrudnione 

Liczba 

zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Stopa bezrobocia 

(%) 

2002 486 980 18 

2003 495 407 18,8 

2004 516 360 18,9 

2005 536 339 19,4 

2006 546 322 16,5 

2007 - 275 13,3 

 
         Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli  
 
 
 

Wykres 4. Bezrobotni według płci zarejestrowani na terenie Gminy Pogorzela           
w  latach 2003 – 2007 

 
 

407

194
213

360

175 185

339

149

190

322

194

128

275

167

108

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007r.

OGÓŁEM MĘśCZYŹNI KOBIETY

 
 

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
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5. Rolnictwo 

 
Gmina Pogorzela jest gminą o charakterze rolniczym. Dobrze rozwinięty jest przemysł 

rolny   i przetwórstwo rolno – spoŜywcze. PrzewaŜająca cześć gospodarstw nastawiona jest na 

produkcję zwierzęcą. Obok wysoko rozwiniętej produkcji Ŝywca wieprzowego oraz produkcji 

mleka następuje wzrost zainteresowania uprawą warzyw gruntowych. Główną działalnością 

produkcji roślinnej jest produkcja zbóŜ jarych i ozimych, rzepaku, buraków cukrowych                       

i kukurydzy, natomiast produkcja zwierzęca to produkcja Ŝywca wieprzowego, wołowego i mleka. 

Rolniczy charakter gminy i nieskaŜone środowisko naturalne sprzyja pozyskiwaniu                           

w gospodarstwach czystych ekologicznie płodów rolnych, stwarza równieŜ naturalne zaplecze 

przetwórstwa rolno – spoŜywczego. 

Wśród gruntów ornych na terenie gminy Pogorzela większość to gleby wysokich klas 

bonitacyjnych. PrzewaŜają gleby klasy III a i III b.  

Według Instytutu Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach Gmina Pogorzela 

charakteryzuje się najwyŜszym w powiecie gostyńskim wskaźnikiem bonitacji jakości                     

i przydatności rolniczej gleb. Średni wskaźnik bonitacji UR 1.40. 

Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 685, natomiast średnia wielkość indywidualnego 

gospodarstwa rolnego 9,20 ha.         

Tabela 8. Struktura gruntów w Gminie Pogorzela  

UŜytki rolne w gminie Pogorzela (ha) 

Grunty orne 7 235 

UŜytki zielone 297 

Sady  2 

Lasy i grunty zadrzewione 1 677 

Pozostałe grunty  437  

Ogółem  9 648 

 
Źródło: Dane GUS 
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Tabela 9. Struktura gleb w Gminie Pogorzela  

Struktura gleb Gminy Pogorzela 

Klasa bonitacyjna ha % 

I ----- ----- 

II 74.12 1.24 

III a 2 983.23 50.03 

III b 1 910.01 32.03 

IV a 578.91 9.71 

IV b 117.48 1.97 

V 254.55 4.27 

VI 44.65 0.75 

Źródło: Dane GUS 

Tabela 10. Struktura zasiewów w Gminie Pogorzela  

Struktura zasiewów w Pogorzeli (ha)  

ZboŜa jare 2 300 

ZboŜa ozime  2 015 

Rośliny przemysłowe  1 050 

Warzywa  60 

Pozostałe  1 648  

Ogółem  7 073  

Źródło: Dane GUS 
 

  Tabela 11. Ilość gospodarstw rolnych według wielkości areału  

Wielkość Liczba 

1 – 2 ha 186 

2 – 5 ha 101 

5 – 7 ha 36 

7 – 10 ha 93 

10 -15 ha 138 

PowyŜej 15 ha 131 

Razem 685  

        Źródło: Dane GUS 
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6. Lasy 

 
 

Lasy na terenie gminy Pogorzela zajmują powierzchnię 1 670 ha, z czego 1 547 ha podlega 

Nadleśnictwu Piaski. Średni wiek drzewostanu wynosi 57  –  60  lat. Lasy te tworzą cztery 

uroczyska:  

 

a. Uroczysko Pogorzela to zwarty kompleks leśny w północnej części gminy.                

W przewaŜającej części jest to typ siedliskowy lasu świeŜego oraz lasu mieszanego 

świeŜego i boru mieszanego świeŜego. Fragmentami w sąsiedztwie cieków występują 

drzewostany typowe dla siedlisk wilgotnych. Są to: las mieszany wilgotny, bór 

mieszany wilgotny oraz fragmenty lasów łęgowych. 

 

b. Uroczysko Mycielin to niewielkie kompleksy leśne na wschód od uroczyska 

Pogorzela. Dominują lasy na siedliskach suchych, tj. siedliska lasu świeŜego, lasu 

mieszanego świeŜego, boru mieszanego świeŜego. Niewielki fragment przy granicy 

gminy to las wilgotny. 

 

c. Uroczysko Pępowo to zwarty kompleks leśny na zachód od Pogorzeli. Dominującym 

typem siedliskowym jest las świeŜy. Na południe od leśniczówki występują fragmenty 

lasów na siedlisku wilgotnym, tj. las wilgotny i ols. 

 

d. Uroczysko Kromolice to niewielki kompleks leśny w południowo – wschodniej części 

gminy. Tworzy go las świeŜy i las wilgotny. 

 
 
Dwa fragmenty lasu zostały objęte ochroną polegającą na prowadzeniu w nich gospodarki leśnej 

na zasadach określonych w sposób  szczegółowy. Są  to  drzewostany nasienne: 

 oddział 202 a  (9,71 ha) na terenie Leśnictwa Siedmiorogów, 

 oddział 222 f  (5,87 ha) na terenie Leśnictwa Międzyborze. 

 
W uroczysku leśnym Pogorzela (oddziały; 238 a, b, 239 a-c) za cenny fragment uznano stare 

drzewostany dębowe na cięŜkich glebach ilastych. Proponuje się utworzenie rezerwatu „Dąbrowa 

Pogorzela”, reprezentującego typowy fragment ekosystemu Płyty Krotoszyńskiej. 

Powierzchnia planowanego rezerwatu ma wynieść 47,34 ha, w tym las 46,37 ha. 
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Na terenach leśnych występują drzewa kwalifikujące się do objęcia ochroną prawną w formie 

pomników przyrody.  

 

 
Tabela 12. Pomniki przyrody na terenie gminy Pogorzela  
 
LEŚNICTWO ODDZIAŁ 

(nr) 
GATUNEK 

(szt.) 
WIEK 
(lata) 

OBWÓD 
(cm) 

WYSOKOŚĆ 
(m) 

206 k dąb/4 210 414 23 
206 l dąb/2 210 450 26 
208 f dąb/1 210 490 27 
213 f dąb/1 210 440 25 
213 h dąb/1 210 628 24 

Siedmiorogów 

217 a brekinia/1 120 160 24 
223 n lipa/1 130 226 14 
243 b dąb/1 160 436 28 
244 g dąb/1 250 568 30 

Międzyborze 

251 b dąb/7 300 408 30 
Dobrapomoc 340 f brekinia/1 100 126 18 
 
 

7. Gospodarka  

 
W 2006 roku w gminie Pogorzela zarejestrowane były 276 podmioty gospodarcze,            

z czego 254 w sektorze prywatnym i 22 w sektorze publicznym.   W ogólnej liczbie zdecydowanie 

dominującą rolę miały firmy handlowe i usługowe prowadzone w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej. Osoby fizyczne stanowiły 198 jednostek, natomiast działało 10 spółek 

prawa handlowego, z czego trzy z udziałem kapitału zagranicznego.  

Obecnie w gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zarejestrowanych około 180 

podmiotów gospodarczych.   

Największe firmy prowadzące działalność na obszarze gminy:    

- Zakład Mięsny  Konarczak Sp.j  w  Pogorzeli – zakład przetwórstwa mięsnego prowadzący 

pełen profil produkcji: od skupu Ŝywca, uboju, po przetwórstwo mięsne. Firma aktualnie 

zatrudnia około 70 osób.  

- PUP„Agromix”  Sp. z o.o. w Bielawach Pogorzelskich,   

- Przedsiębiorstwo WielobranŜowe we Wziąchowie,  

- PPHU ACER Sp. z o.o. w Pogorzeli,  

- ŁAGROM Sp. z o.o. w Pogorzeli.  
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- Turbańscy – firma w Pogorzeli, która sprzedaje pasze i koncentraty,  

- Agro Centnas Sp. j. – firma z branŜy rolniczej, 

- Mechanika Pojazdowa PATOM,  

- BHK OKNA Mikołaj Mruk,  

- Instalatorstwo Elektryczne, elektromechanika i naprawa urządzeń chłodniczych – firma 

usługowa działająca w Pogorzeli, 

- PPHU w Pogorzeli – firma usługowa, która zajmuje się kompleksowym wykończeniem wnętrz,  

 

Sektor publiczny to 5% wszystkich podmiotów i reprezentowany jest przede wszystkim 

przez jednostki sfery budŜetowej (administracja publiczna, szkolnictwo i bezpieczeństwo 

publiczne). Na sektor prywatny składa się głównie działalność gospodarcza osób fizycznych      

(84 % sektora prywatnego). Podmioty gospodarcze działają głównie w mieście Pogorzela (63 %). 

 
 

Tabela 13. Podmioty gospodarcze według sektorów własnościowych w Gminie Pogorzela 
w latach 2001-2006 

 

 

Lata Lp. Wyszczególnienie 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 Sektor publiczny 13 13 20 23 22 22 
2 Sektor Prywatny  

w tym: 
231 258 262 245 248 254 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność gosp. 

192 208 209 192 193 198 

Spółki handlowe 6 9 10 10 10 10 
Spółki handlowe 
z udziałem 
kapitału 
zagranicznego 

4 4 4 4 4 3 

Spółdzielnie 8 8 9 8 8 8 

 

Organizacje 
społeczne i 
stowarzyszenia 

5 13 15 15 17 17 

R A Z E M 244 271 282 268 270 276 
 

Źródło: Dane GUS 
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Tabela 14. Ilość osób zatrudnionych w danych sektorach 
 

Sektor 
ekonomiczny 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Sektor rolniczy 68 65 64 - - - 
Sektor 
przemysłowy 

  
184 

 
143 

 
144 

 
- 

  
- 

 
- 

Sektor usługowy 244 278 287 - - - 
OGÓLNIE 496 486 495 516 536 546 
 

Źródło: Dane GUS 

Władze gminy Pogorzela  wspierają rozwój gospodarczy i powstawanie nowych firm. Aby 

zachęcić inwestorów zewnętrznych i miejscowych oraz zmniejszyć poziom bezrobocia, Rada 

Miejska w Pogorzeli w roku 2000 podjęła uchwałę o ulgach podatkowych dla tworzących nowe 

miejsca pracy.  

Gmina Pogorzela uchwaliła równieŜ zmiany w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pogorzela dotyczące budowy farm wiatrowych.            

W dokumencie wskazano lokalizację dla 54 elektrowni wiatrowych. Inwestycją i inwestorami 

zajmuje się Biuro Usług Inwestycyjnych DOMREL Sp. z o.o. ze Szczecina. Lokalizacja 

elektrowni to południowo - zachodnia i południowo - wschodnia część gminy Pogorzela. 

Gmina Pogorzela została uznana gminą ekologicznie "czystą". W klasyfikacji gmin prowadzonej 

przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska pod względem zagroŜenia środowiska, gmina 

Pogorzela otrzymała końcową klasyfikację w grupie B, (kategoria IV z ilością punktów 0), tzn., Ŝe 

nie stwierdzono na jej obszarze szczególnych zagroŜeń zanieczyszczeniami powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi, gleb i zagroŜenia hałasem. Na terenie 

gminy nie ma zakładów znajdujących się na wojewódzkiej liście zakładów szczególnie uciąŜliwych 

dla środowiska. 

8. Drogi i komunikacja  

 
Na terenie Gminy istnieje rozwinięta sieć dróg gminnych, którą uzupełniają drogi 

powiatowe i miejskie. Przez Gminę przebiega 57 km dróg powiatowych pozamiejskich oraz 6 km 

dróg miejskich. W sumie dróg powiatowych w gminie jest 63 km. Administratorem powyŜszych 

dróg jest Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu. Gmina Pogorzela administruje 52 km dróg 

gminnych, w tym o nawierzchni twardej 32 km. Oprócz tego jest 9 km dróg zakładowych 
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(głównie drogi leśne) oraz 21 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przez gminę nie 

przebiega Ŝadna droga wojewódzka.  

Szereg odcinków istniejących dróg wymaga modernizacji, bądź konieczna jest budowa 

nawierzchni.  

 
 

Tabela 15. Drogi znajdujące się lub przebiegające przez obszar Gminy Pogorzela 

 

NUMER  NAZWA, ULICA DŁUGOŚĆ (KM) 

Drogi powiatowe 

 

839P ul. Krobska 0,975 

839P ul. Gostyńska 0,851 

655P ul. Borecka 1,201 

655P ul. Błonie   0,504 

655P ul. Krotoszyńska  0,917 

809P ul. Armii Poznań  1,164 

809P ul. Koźmińska 0,836 

brak ul. Krotoszyńska 0,274 

Drogi gminne 

Nawierzchnia bitumiczna 

 

747573P ul. Glinki 0,390 

747584P ul. 56 Pułku Piechoty, 0,217 

747555P ul. Wiosny Ludów 0,667 

747569P ul. Rynek 0,703 

747568P ul. Plac Powstańców Wlkp. 0,333 

747580P ul. Parkowa 0,370 

747567P ul. Szpitalna  0,212 

747570P ul. Kotkowiaka 0,272 

747571P  ul. Wałowa  0,425 

747566P ul. Borecka  0,100 
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747564P, ul. Koźmińska 0,060 

Nawierzchnia brukowcowa 

 

747573P ul. Glinki            0,118 

747569P ul. Rynek            0,097 

747581P ul. Spółdzielcza            0,040 

Nawierzchnia z płyt kam.-bet. – Trylinka 

 

747583P ul. Rycerska  0,328 

747582P ul. Ułańska 0,160 

747569P ul. Rynek 0,087 

747561P ul. Boh. Westerplatte 0,280 

747560P ul. Szarych Szeregów  0,548 

747563P ul. Krótka 0,249 

747574P ul. Stefana śeromskiego  0,338 

747579P ul. Juliusza Słowackiego 0,125 

Nawierzchnia tłuczniowa 

 

747572P ul. Ogrodowa 0,240 

Nawierzchnia z kostki granitowej 

 

747569P ul. Rynek 0,133 

 

Nawierzchnia gruntowa ulepszona 

 

747573P ul. Glinki 0,298 

747565P ul. Zielona 0,675 

747585P ul. Polna 1,300 

747581P ul. Spółdzielcza 0,104 

747562P ul. Słoneczna 0,317 

747578P ul. Elizy Orzeszkowej 0,060 
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747577P ul. Bolesława Prusa 0,150 

747576P ul. Henryka Sienkiewicza 0,090 

747575P ul. Marii Konopnickiej 0,200 

 
 

9. Infrastruktura społeczna  

Infrastruktura edukacyjna  

 
Na terenie gminy Pogorzela funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć szkół: 

 

 Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – placówce są podległe cztery szkoły filialne w: Bułakowie, 

Kromolicach i Wziąchowie. Do wymienionych czterech jednostek szkolnych uczęszcza 804 

uczniów, a łączna liczba nauczycieli to 71 osób.  

 

Tabela 16. Dane dotyczące szkoły podstawowej w latach 2002 - 2007 

Rok 
szkolny 

liczba oddziałów 
liczba 

uczniów 
dziewczynki chłopcy 

Liczba 
nauczycieli 

2002/2003 24 451 208 243 41 

2003/2004 24 434 203 231 40 

2004/2005 24 481 220 261 40 

2005/2006 24 496 243 253 39 

2006/2007 23 443 216 227 38 

Dane: opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych - GUS 
 

 Gimnazjum w Pogorzeli - uczy się w nim około 300 uczniów, 

 

Tabela 17. Dane dotyczące gimnazjum – lata 2004 – 2007 

Rok 
szkolny 

liczba oddziałów 
liczba 

uczniów 
dziewczynki chłopcy 

liczba 
nauczycieli 

2004/2005 12 291 141 150 20 

2005/2006 12 281 130 151 20 

2006/2007 12 286 132 154 21 

 

                       Dane: opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych – GUS 
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 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, w skład którego wchodzą: 

a) dzienne 

- Liceum Ogólnokształcące , 

- Technikum (Ekonomiczne, Informatyczne, Agrobiznesu) 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa), 

b) zaoczne 

- Liceum Ogólnokształcące 

- Technikum (Ekonomiczne, Informatyczne, Agrobiznesu, prac biurowych). 

 

Tabela 18. Dane dotyczące ZSOiZ (lata 2004 – 2007) 

Rok 
szkolny 

liczba 
oddziałów 

liczba 
uczniów 

dziewczynki chłopcy 
liczba 

nauczycieli 

2004/2005 23 607 294 313 27 

2005/2006 21 549 246 303 29 

2006/2007 20 550 221 329 25 

Dane: opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych - GUS 
 

 

Ogólna liczba uczniów pobierających naukę w w/w szkołach wynosi około 574. W 2003 roku 

oddano do uŜytku przy ZSOiZ pełnowymiarową, namiotową halę sportową z profesjonalnym 

zapleczem sportowym.  

Wszystkie szkoły wyposaŜone są w pracownie komputerowe i podłączone są do sieci 

internetowej. Ponadto dorośli, którzy chcą zdobywać nowe lub dodatkowe kwalifikacje mogą 

skorzystać z oferty edukacyjnej Ośrodka Kształcenia Zawodowego ,,KURSOR” z Pogorzeli. 

Ośrodek funkcjonuje w Pogorzeli i prowadzi kursy oraz szkolenia doskonalące, dające 

uprawnienia czy podnoszące kwalifikacje zawodowe  

Najwięcej osób korzysta z kursów: pedagogicznych, minimum sanitarnego, BHP, 

komputerowych, palaczy C.O. i energetycznych. 

 

 Przedszkola Samorządowe ,,Raj Psotników” w Pogorzeli – znajduje się na Rynku w centrum 

miasta. Baza pozwala na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w Głuchowie, 

Kromolicach, Bułakowie i Wziąchowie. Oddziały są wyposaŜone m.in. w pomoce 

dydaktyczne i zabawki. Ponadto do dyspozycji jest pomieszczenie do ćwiczeń ruchowych,     

w którym znajduje się odpowiedni sprzęt gimnastyczny. 
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Prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budŜetu przedszkola (gimnastyka 

korekcyjna, zajęcia wczesnego wspomagania, zajęcia logopedyczne, zajęcia katechetyczne) 

oraz dla chętnych rytmika i język angielski opłacane przez zainteresowanych. 

 

Do przedszkola łącznie uczęszcza 133 dzieci (średnia liczba dzieci w oddziale wynosi 25). 

Przedszkole zatrudnia siedemnaście osób - siedem nauczycielek oraz dziesięciu pracowników 

obsługi. Kadra pedagogiczna to nauczyciele dyplomowani z wykształceniem wyŜszym. 

Przedszkole w Pogorzeli ma: 6 sal zajęć, salę gimnastyczną, salę do rytmiki, pomieszczenia 

biurowe, zaplecze kuchenne, szatnie oraz ogród.  

Tabela 19. Dane dotyczące przedszkola (lata 2002 – 2007) 

Rok 
szkolny 

liczba 
oddziałów  

liczba 
uczniów 

dziewczynki chłopcy 
Liczba 

nauczycieli 

2002/2003 5 72 32 40 6 

2003/2004 5 77 31 46 6 

2004/2005 5 100 58 42 6 

2005/2006 5 97 53 44 6 

2006/2007 5 118 56 62 6 

 
Dane: opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych - GUS 

 
 

Infrastruktura kultury i sportu   

Najistotniejszą instytucje, które organizują Ŝycie kulturalne, ale takŜe sportowo – 

rekreacyjne w gminie to Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna.  

Zgodnie ze statutem Ośrodka Kultury ,,podstawowym celem działania Ośrodka jest 

prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 

mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą”.  

Ośrodek  ten dysponuje salą widowiskową na 250 miejsc, sceną, siłownią, pracownią 

modelarską, salą sesyjną oraz garderobami. Przy Ośrodku Kultury działa Klub Seniora oraz silnie 

rozwija się amatorski ruch artystyczny. Pod kierownictwem instruktora działają liczne zespoły 

taneczne, teatralne i wokalne, takie jak: Brawo, Kometa, Iskra, Echo, Klub Młodych 

Instrumentalistów oraz grupa śpiewacza seniorów ,,Jawor”.   
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Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele imprez cyklicznych, a do najwaŜniejszych    

z nich naleŜą:  

� Festiwal Kolęd i Pastorałek ,,Stajenka” - styczeń /zasięg wojewódzki/  

� Walentynkowy Koncert dla Zakochanych - luty  

� Festyn Ludowy ,,Zielone Świątki” - maj  

� Dni Ziemi Pogorzelskiej - trzydniowy cykl imprez kulturalno-sportowych - czerwiec  

� Noc Świętojańska - wieczorno-nocny festyn nad wodą - 24 czerwca  

� Powitanie Lata - festyn sportowo-rekreacyjny - lipiec  

� DoŜynki Gminne - sierpień  

� Koncert Niepodległości - 11 listopada  

� Festyn Noworoczny "Światło i dźwięk" - 31 grudnia. 

DuŜym osiągnięciem gminy Pogorzela jest fakt, Ŝe w kaŜdej wsi sołeckiej jest Wiejski Dom 

Kultury lub Dom StraŜaka dysponujący salami oraz zapleczem sanitarnym i kuchennym.   

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli stanowi waŜny element wspierania 

kultury i edukacji. Ze zbiorów biblioteki korzystają wszystkie szkoły z terenu gminy. Z zasobów 

biblioteki wyodrębniona jest Biblioteka Szkolna. Biblioteka posiada 35 577 woluminów, z których 

korzysta rocznie 1 221 czytelników. 

Biblioteka posiada takŜe liczne zbiory audiowizualne oraz prenumeruje 24 tytuły czasopism,         

a takŜe organizuje coroczne obchody Dni KsiąŜki, wystaw ksiąŜek i prac plastycznych.                  

W bibliotece znajduje się kawiarenka internetowa z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy 

gminy.     

W gminie Pogorzela dobrze rozwinięta jest działalność sportowa co znajduje wyraz                       

w funkcjonowaniu wielu klubów i sekcji sportowych. Gmina Pogorzela złoŜyła wniosek              

o budowę boiska wielofunkcyjnego z programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Koszt planowanej 

inwestycji wyniesie około 1 mln zł, a jej realizacja nastąpi w 2010 r.    

Na terenie gminy odbywa się szereg imprez sportowych.   

Kluby sportowe w gminie Pogorzela:  

� - LZS "LEW" Pogorzela, w ramach którego działa sekcja piłki noŜnej (klasa 

okręgowa) i sekcja modelarska; 

� - Szkolny Klub Sportowy "Olimpijczyk" działający przy ZSOiZ w Pogorzeli; 
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� - Uczelniany Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli.  

Imprezy sportowe organizowane na terenie gminy: 

� Pogorzelski Bieg Niepodległości – którego organizatorami są ZSOiZ oraz Urząd 

Miejski w Pogorzeli.  

10. Turystka i zabytki 

 
 

Gmina Pogorzela jest miejscem atrakcyjnym pod względem turystyczno – rekreacyjnym. 

Na obszarze gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków.  

 

Tabela 20. Zabytki w Gminie Pogorzela wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków 

nieruchomych  

 

Typ obiektu 

 

Numer rejestracyjny 

 

Data 

 

GUMIENICE 

- Wiatrak Paltrak, XIX, 412/Wlkp/A 28.03.1988 

KROMOLICE  

Zespół Pałacowy : 

- pałac, 1800, pocz. XX, 

- park, 2 poł. XIX, 

 

1148 

1568/A 

 

12.04.1973 

8.11.1995 

 

 - Rządcówka, poł. XIX, 1873 

 

1063/A 

 

31.03.1970 

- Spichrz folwarczny, ok. 1850 1062/A 31.03.1970 

POGORZELA 

- ZałoŜenie urbanistyczne i zespół budowlany 1475/A 12.01.1994 

- Kościół par. p.w. św. Michała Arch., 1778-81 396 30.10.1953 

 

- D. kościół ewangelicki, ul. Krobska 5, 1861,  

 

473/Wlkp/A 

 

12.01.1994 

- Pastorówka, ob. dom,  473/Wlkp/A 12.01.1994 
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Zespół pałacowy : 

- pałac, 1880, pocz. XX 

- park, XVIII/XIX 

471/Wlkp/A 

 

23.12.1974 

 

  Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
 
 

W miejscowości Głuchów znajduje się kąpielisko z pełnym węzłem sanitarnym oraz 

infrastrukturą towarzyszącą. W okresie letnim jest to jedyne naturalne kąpielisko funkcjonujące           

w powiecie gostyńskim, a woda w nim się znajdująca utrzymuje się w I klasie czystości.                  

W okolicach kąpieliska znajdują się sanitariaty, przebieralnie, zjeŜdŜalnia, pomieszczenie dla 

ratownika oraz boisko do gry w plaŜową piłkę siatkową, oraz piłkę noŜną. Gmina zapewnia 

bezpłatny wstęp dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z kąpieliska.  

DuŜą część powierzchni gminy zajmują lasy (17,3%). Są zróŜnicowane i atrakcyjne 

turystycznie. W drzewostanie obok sosny, bardzo często występuje m.in. dąb, brzoza, świerk, 

olcha. W pobliŜu leśniczówki Międzyborze został przez Nadleśnictwo Piaski wybudowany 

okazały wigwam "GRANDEL". Urządzane są w nim często imprezy plenerowe.  

W Pogorzeli moŜna skorzystać z restauracji „MILA”, a takŜe z barów "Las Vegas" oraz 

"Miko". 

 

11. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 
Usługi medyczne w gminie Pogorzela świadczone są przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej – Poradnia Medycyny Rodzinnej „ASKLEPIOS”. Usługi te są świadczone przez 

lekarzy rodzinnych. Placówka zatrudnia trzech lekarzy i dwie pielęgniarki.  

NZOZ - Poradnia Medycyny Rodzinnej  "ASKLEPIOS" planuje pozyskać środki             

z funduszy UE na budowę budynku ośrodka zdrowia na terenie miasta Pogorzela.   

 

Opieka społeczna jest realizowana w gminie Pogorzela przez Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pogorzeli. Ośrodek realizuje zadania związane z pomocą społeczną  dla 

osób i rodzin, które za pomocą własnych środków i własnym staraniem takiej pomocy nie mogą 

sobie zapewnić. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. działalność OPS 

polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych 

jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu wsparcia w postaci pomocy finansowej, 

rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom tego potrzebującym. 

 

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POGORZELA NA LATA 2008-2020 

 

 46  

Tabela 21. Pomoc udzielona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Społeczny w 2006 r. 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia z ośrodka 
pomocy społecznej 

1131  

świadczenia pienięŜne 1003 676 944 zł 

świadczenia rodzinne 302 509 784 zł 

dodatki mieszkaniowe 412 38 262 zł 

świadczenia niepienięŜne 128  

  Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Pogorzeli 
W ramach świadczeń niepienięŜnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli finansuje obiady 

w szkole i przedszkolu, opał, talony w sklepach czy usługi opiekuńcze.   

 

12. Bezpieczeństwo publiczne  

 

Zgodnie z art. 7 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

Pogorzela ma obowiązek zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz 

ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaŜenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego. W ramach tej ustawy miasto nawiązało współpracę                  

z lokalnymi słuŜbami (Policja) oraz wspiera działalność OSP i zabezpiecza niezbędną 

infrastrukturę techniczną. 

Głównym elementem działalności operacyjnej jednostek gaśniczych jest skuteczny udział                 

w gaszeniu poŜarów, usuwaniu miejscowych zagroŜeń, skutków wypadków drogowych, a takŜe 

uczestnictwo w ćwiczeniach taktyczno - bojowych. Środki finansowe na ochronę 

przeciwpoŜarową w gminie przyznawane są ze środków budŜetowych Gminy i Powiatu. 

 

W zakresie ochrony przeciwpoŜarowej i ratownictwa w Gminie działa 9 jednostek OSP 

skupiających 282 czynnych członków.  

 
Ochotnicze StraŜe PoŜarne w Polsce funkcjonują w oparciu o przepisy ustaw: 

- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989, 

- Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia 24 sierpnia 1991,  
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Szczegółowe zadania oraz organizację poszczególnych jednostek określa własny statut. 

 

Funkcjonujące na terenie Gminy jednostki Ochotniczej StraŜy PoraŜanej uświadamiają 

mieszkańców o konieczności i sposobach ochrony przed poŜarami oraz przygotowują ludność do 

ochrony przeciwpoŜarowej. 

 

Do głównych celów i zadań OSP naleŜą: 

o prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie poŜarom oraz współdziałanie         

w tym zakresie z Państwową StraŜą PoŜarną, organami samorządowymi i innymi 

podmiotami, 

o udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poŜarów, zagroŜeń 

ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 

o informowanie ludności o istniejących zagroŜeniach poŜarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi, 

o upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 

o wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej, 

o działania na rzecz ochrony środowiska.    

W okresie wcześniejszym w gminie Pogorzela działało 11 jednostek, ale dwie z nich zaprzestały 

działalności:  

- OSP Bielawy Pog. z dniem 1.04.1995 r.  

- OSP Łukaszew w  2005 r.  
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Tabela 22. Jednostki OSP w Gminie Pogorzela  

Lp.  OSP ROK POWSTANIA  

1. POGORZELA 4.01.1887  

2. KROMOLICE 1925 

3. BIELAWY POG.  1927 

4. ELśBIETKÓW 1928 

5. BUŁAKÓW 1928 

6. GŁUCHÓW 1931 

7. GUMIENICE 1945 

8. WZIĄCHÓW 1946 

9. ŁUKASZEW 1950 

10. KACZAGÓRKA 1956 

11. MAŁGÓW 1968 

 

13. Aktywność społeczna  

 
 
Na terenie Gminy Pogorzela prowadzi działalność klika organizacji pozarządowych. Gmina  

Pogorzela współtworzy Lokalną Grupę Działania - Stowarzyszenie p.n. „Wielkopolska                

z Wyobraźnią” Gminy, które współtworzą stowarzyszenie: Borek Wielkopolski, Koźmin 

Wielkopolski i RozdraŜew (siedziba stowarzyszenia).  

 
Organizacje społeczne działające na obszarze gminy Pogorzela to:  
 
 

 Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych – działalność Towarzystwa jest skoncentrowana 

na pomocy i opiece na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 9 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej – główny cel ich działalności jest związany          

z ochrona ppoŜ,  

 Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pogorzeli – zakres działalności obejmuje m.in.                                                             

strzelectwo sportowe, działalność społeczną oraz działalność wewnątrz organizacyjną.  
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 Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” – prowadzi działalność sportową  

związaną z kulturą fizyczną,   

 Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Pogorzeli – zakres działalności takŜe 

obejmuje działalność sportową oraz kulturę fizyczną,   

 Ludowy Zespół Sportowy „LEW” Pogorzela. –  stowarzyszenie, które prowadzi dwie 

sekcje piłkarskie: seniorów oraz juniorów młodszych.   

 
 
Aktywność wyborcza  

 

Aktywność wyborcza osób, które są uprawnione do głosowania na terenie gminy 

Pogorzela jest uzaleŜniona od rodzaju wyborów. Z danych wynika Ŝe, średnio w ostatnich 

wyborach oraz referendach brało udział ponad 40% uprawnionych mieszkańców gminy 

Pogorzela.   

W przypadku ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się w 2006 r. (wybór 

wójta oraz rady gminy) była ona  stosunkowo wysoka i wyniosła blisko 48,5%. W 2002 roku była 

ona jeszcze wyŜsza i wyniosła 57,81 %. 

W skali ogólnokrajowej frekwencja w wyborach samorządowych w 2006 r. wyniosła 

odpowiednio 45,99% (I tura) i 39,56% (II tura), natomiast w 2002 r – 44,24%. Na poziomie 

województwa i powiatu frekwencja wyborcza w wyborach z 2006 roku była niŜsza niŜ w gminie 

Pogorzela.  

 

W wyborach prezydenckich przeprowadzonych w 2005 r. frekwencja w gminie Pogorzela 

wyniosła w jednej i drugiej turze niewiele ponad 40%. Było to znacznie mniej niŜ                        

w województwie wielkopolskim (ponad 50%) oraz w kraju, gdzie frekwencja ukształtowała się na 

poziomie ok. 50%. W powiecie gostyńskim natomiast frekwencja zarówno w pierwszej jak            

i w drugiej turze była zdecydowanie niŜsza (I tura – 46,5%, II tura – 37,5%).   

W skali ogólnokrajowej frekwencja podczas wyborów parlamentarnych w roku 2007 

wyniosła 53,88%. W gminie była ona znacznie niŜsza i wyniosła 42,18%   

Inna sytuacja miała miejsce podczas wyborów parlamentarnych w 2001 roku. Wtedy to 

frekwencja w województwie i na terenie gminy były zbliŜone i wyniosły odpowiednio 49,88% 

oraz 52,37%. NiŜsza frekwencja była w skali całego kraju tj. 46,29%.  

W 2005 r. frekwencja w gminie Pogorzela wyniosła 31,62 %. W skali kraju (40,57%) oraz 

województwa (40,90%) frekwencja była zbliŜona i znacznie wyŜsza od frekwencji w gminie.  
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Tabela 23. Frekwencja wyborcza w Gminie Pogorzela  

 

Frekwencja wyborcza (%) 

  

Rok 2004 2005 

 

2006 2007 

Wybory 

prezydenckie  

Wybory 

samorządowe 

Rodzaj 

wyborów 

Wybory do 

Parlamentu 

Europejskiego I tura II tura I tura II tura 

Wybory 

parlamentarne 

(do Sejmu) 

Kraj 20,87 49,74 50,99 45,99 39,56 53,88 

Województwo 21,19  51,27  51,40  47,00 38,68 55,11 

Powiat - 46,93 45,50  46,58 37,48 46,44 

Gmina - 43,16  42,93 48,42 - 42,18  

Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej 

 

W dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. w Polsce odbyło się referendum w sprawie wstąpienia Polski do 

Unii Europejskiej i ratyfikacji traktatu ateńskiego - tzw. referendum europejskie lub akcesyjne.   

Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania.    

W województwie wielkopolskim oraz w gminie Pogorzela frekwencja była wysoka i zbliŜona do 

ogólnokrajowej. Frekwencja wyniosła odpowiednio 60,99 % oraz 59,66%. Frekwencja                 

w referendum była równieŜ wysoka dla powiatu gostyńskiego, gdzie do urn poszło 60,73% 

uprawnionych.   

 Jak wynika z powyŜszej analizy aktywność wyborcza mieszkańców gminy Pogorzela jest 

najczęściej zbliŜona lub niŜsza w stosunku do frekwencji krajowej i wojewódzkiej. Zwykle jest 

ona równieŜ zbliŜona do występującej w pozostałych gminach Powiatu Gostyńskiego.    
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Współpraca zagraniczna  
 

W 1993 roku gmina Pogorzela rozpoczęła współpracę z gminą Hunsel w Holandii. 

Gminy podpisały list intencyjny w 1996 r., natomiast 31 marca 2000 r. umowę o współpracy na 

wielu płaszczyznach. W ramach współpracy odbywają się wakacyjne wymiany polskich                  

i holenderskich uczniów, trwa wymiana doświadczeń . Aktywnie działa grupa wolontariuszy         

z Hunsel, którzy pomagają materialnie i w zakresie doradztwa Towarzystwu Osób 

Niepełnosprawnych. Do tradycji naleŜy świąteczna pomoc dla rodzin wielodzietnych. Obecnie 

gmina Hunsel przygotowuje program pomocy dla Pogorzeli w zakresie zwalczania bezrobocia. 

Jednym z elementów programu mają być praktyki uczniów ze szkoły średniej w Holandii oraz 

staŜe zawodowe dla osób dorosłych. Odbywają się równieŜ kontakty grup producenckich 

/rolników/ z partnerami z Holandii. Dobra współpraca nawiązała się takŜe pomiędzy 

Ochotniczą StraŜą PoŜarną z Pogorzeli a StraŜą PoŜarną w Hunsel. Holendrzy przekazali sprzęt 

ratownictwa drogowego firmy Holmatro oraz aparaty oddechowe Drager. Od początku 2007 r. 

gmina Hunsel weszła w skład nowopowstałej gminy Leudal, do której gmina Pogorzela wystąpiła 

z pismem dotyczącym kontynuowania współpracy między gminami Pogorzela i Leudal. Pomysł 

ten został pozytywnie zaopiniowany i mile przyjęty przez władze nowopowstałej gminy Leudal. 

We wrześniu 2007 r. odbyło się pierwsze spotkanie władz obydwu gmin. 

 

III. ANALIZA BUDśETU GMINY 

 
BudŜet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów 

i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, 

gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budŜetowej. Konstrukcja treści 

budŜetu jest wyznaczona przez zespół zasad budŜetowych, wśród których najwaŜniejsze 

znaczenie mają zasady: jedności, jawności, uprzedniości, równowagi, szczegółowości. MoŜliwości 

rozwoju Gminy limitują dochody budŜetowe. 

  

Analizę budŜetu miasta i gminy Pogorzela sporządzono w oparciu o następujące 

dokumenty: 
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1. Roczne sprawozdania Burmistrza Pogorzeli z wykonania planu dochodów budŜetowych, planu 

wydatków budŜetowych oraz roczne sprawozdania o nadwyŜce/deficycie, odpowiednio za lata 

2002 – 2006, 

2. Informacja z wykonania budŜetu za III kwartały 2007.   

 
 

Gmina Pogorzela w 2006 roku osiągnęła dochody w wysokości 9.497.309,78 zł, natomiast 

wydatki były równe 9.000.000,00 zł. 2006 rok zakończył się wynikiem finansowym  416 951,2 zł. 

W 2007 roku zaplanowano w budŜecie dochody i wydatki na poziomie 10 410 607,84 zł. 

Analizując ostanie 4 lata funkcjonowania budŜetu moŜna zauwaŜyć wzrost dochodów i wydatków 

gminy. Na podstawie tej tendencji oraz ogólnego wzrostu gospodarczego gminy moŜna 

prognozować dalszy  wzrost dochodów gminy w kolejnych latach.  

 

 
      Tabela 24. Dochody i wydatki budŜetu w Gminie Pogorzela w latach 2004 – 2007    

Wyszczególnienie  2004 2005 2006 2007 

Dochody ogółem 7 923 743,00 8 749 292,00 9 497 309,78 10 251 370,57 

Wydatki ogółem 7 404 402,00 8 574 049,00 9 000 000,00 10 410 607,84 

NadwyŜka budŜetowa 519 341  175 243 497 309,78  159 237,27 

    
      Źródło: Dane UM Pogorzela  
 

 

 

      Tabela 25. Dochody bieŜące w 2006 roku 
 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie % wykonanie planu  

Dochody bieŜące 9 584 549,00 9 497 309,78 99,08%   

       

       Źródło: Dane UM Pogorzela   
 

 

Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. MoŜliwość kształtowania 

wysokości oraz zasad naliczania podatków lokalnych ma dość duŜe znaczenie dla samodzielności 

finansowej gminy. Dzięki władztwu podatkowemu gmina moŜe wpływać na wysokość swoich 

dochodów. Gmina Pogorzela swoje dochody opiera na wpływach z podatków od osób 

prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.  
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Największy udział w tej części dochodów miały wpływy z podatku rolnego, które 

stanowiły 52,1% dochodów z tego rozdziału, a takŜe wpływy z podatków od nieruchomości 

(31,7%) i od czynności cywilnoprawnych (7,2%). 

 

 

            Tabela 26. Wpływy z podatków i innych opłat (rozdział 75616) 

Wyszczególnienie Wpływy w zł 

Podatek od nieruchomości 304 450,17 

Podatek rolny 499 837,10 

Podatek leśny 781,00 

Podatek od środków transportowych 50 139,66 

Podatek od spadków i darowizn 3 334,00 

Podatek od posiadania psów 380,00 

Podatek z opłaty targowej 45 364,00 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 68 904,00 

zaległości z podatków zniesionych 23 012,70 

z róŜnych opłat 1 988,80 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat 7 590,78 

Razem 960 038,21 

             Źródło: Dane z UM Pogorzela  

 

Kolejną kategorią dochodów gminy są tzw. dochody transferowane, czyli dotacje celowe 

oraz subwencje ogólne. Są to środki, co do wysokości, których gmina nie ma Ŝadnego wpływu. 

Kwoty transferów ustalane są na szczeblu centralnym według określonych prawem zasad 

ustalonych dla poszczególnych kategorii zasileń. Przesłanką dla występowania tego typu 

dochodów jest konieczność zniwelowania róŜnic potencjału finansowego oraz warunków 

rozwoju między poszczególnymi gminami.  

Istotną składową budŜetu kaŜdej gminy są subwencje ogólne przeznaczone na 

finansowanie zadań własnych stanowiące jednocześnie uzupełnienie dochodów budŜetu 

jednostki. Generalnie nie są one powiązane z konkretnymi zadaniami (wyjątek stanowi np. część 

subwencji przeznaczona na cele oświatowe) a więc gmina ma swobodę w ich wykorzystaniu. 

Pomimo bezzwrotnego charakteru subwencja podobnie jak dotacja wpływa znacząco na 

ograniczenie samodzielności gminy. 
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    Tabela 27. Dochody budŜetowe w Gminie Pogorzela – 2007 rok  

Lp. 

 

Wyszczególnienie   

2007 

% 

wykonania 

planu 

1. Rolnictwo i łowiectwo 208 933,20 100,00% 

2. Leśnictwo 1 499,72 59,99% 

3. Transport i łączność 42 687,50 100,00% 

4. Gospodarka mieszkaniowa 291 205,41 118,21% 

5. Działalność usługowa   

6. Administracja publiczna 51 846,49 102,77% 

7. Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

9 558,00 100,00% 

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

PrzeciwpoŜarowa 

42 500,00 100,00% 

 

9. Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od 

innych jednostek nie posiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

2 723 137,82 106,33% 

10. RóŜne rozliczenia 4 788 285,85 99,98% 

11. Oświata i wychowanie 366 608,60 93,75% 

12. Pomoc społeczna 1 792 424,54 97,51% 

13. Edukacyjna opieka wychowawcza 79 090,41 80,52% 

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 800,58 144,01% 

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 112,58  

Razem  10 118 485,2  
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      Tabela 28. Podstawowe kategorie wydatków w Gminie Pogorzela w latach 2004 – 2006 
(w zł) 
 

Wyszczególnienie 
 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
Wydatki na rolnictwo i 

łowiectwo 
21 220 22 401 108 507,95 

Wydatki na transport i łączność 267 245 477 012 488 270,29 

Wydatki na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska 

597 207 710 730 851 137,43 

Wydatki na gospodarkę 
mieszkaniową 

24 771 19 920 39 515,64 

Wydatki na oświatę i 
wychowanie 

3 724 430 4 143 518 4 266 699,62 

Wydatki na kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego 

280 002 331 119 334 639,1 

Wydatki na ochronę zdrowia 52 247 44 308 102 090,49 

Wydatki na pomoc społeczną 1 034 208 1 418 853 2 250 895,07 

Wydatki na kulturę fizyczną i 
sport 

50 587 59 685 67 523,62 

Wydatki na administrację 
publiczną 

1 063 909 1 029 176 1 121 706,38 

                         

Źródło:  Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Pogorzela 
 

 

 

Tabela 29. Wydatki gminy Pogorzela w 2007r.  

Lp. 

 

Wyszczególnienie  2007 

1. Oświata i wychowanie 4 445 188,70 

2. Edukacyjna opieka wychowawcza 225 684,71 

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  346 022,15 

4. Kultura fizyczna i sport 53 313,38 

5. Rolnictwo i łowiectwo 218 688,22 

6. Działalność usługowa 27 859,80 
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7. Administracja publiczna 1 262 453,00 

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  195 079,01 

9. Pomoc społeczna 2 172 464,29 

10. Gospodarka mieszkaniowa 45 131,10 

11. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

9 958,00 

12. RóŜne rozliczenia 124 675,00 

13. Transport i łączność 435 793,83 

14. Ochrona zdrowia 55 034,54 

15.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 733 734,11 

16. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

38 145,92 

Razem 10 389 225,76 

Źródło: Dane UM Pogorzela 
 
 

 

Z danych zawartych w powyŜszych tabelach oraz wykresu wynika, Ŝe najwięcej miasto       

i gmina wydaje na oświatę i wychowanie. W 2007 r. było to blisko 42,8 % ogółu wydatków 

gminy.  

W poszczególnych latach badanego okresu stosunkowo duŜy udział w wydatkach miasta    

i gminy posiadały: oświata, administracja publiczna, pomoc społeczna oraz gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska. 

 
Analizując dochody budŜetu gminy w 2007 roku, moŜna zauwaŜyć, iŜ zdecydowaną 

większość tej kwoty stanowiły: 

� dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2 723 137,82 zł tj. około 27% 

całości dochodów, 

� pomoc społeczna 1 792 424,54 zł – co stanowi 17,7% dochodów,  

� subwencja oświatowa 366 608,60 zł tj. 3,62% wszystkich dochodów budŜetowych.  
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IV. ANALIZA SWOT 

 
Analiza SWOT – środowisko przyrodnicze 
     

 
MOCNE STRONY 

 

 
SŁABE STRONY 

� Czyste środowisko naturalne – gmina 

została uznana za „czystą” ekologicznie  

� Łagodny klimat,  

� Gleby o wysokiej bonitacji,   

� Względnie wysoka ilość lasów na terenie 

gminy,  

� Występowanie pomników przyrody, 

� Brak podmiotów produkcyjnych                

o szczególnej uciąŜliwości dla środowiska, 

� MoŜliwość eksploatacji istniejących złóŜ 

surowcowych, 

� Korzystne warunki przestrzenne do 

rozwoju agroturystyki.   

� Dominacja uŜytków rolnych (76%), 

� Niska świadomość mieszkańców w zakresie 

ochrony środowiska oraz ekologii, 

� Niewielka ilość uŜytków zielonych – tylko 4%,  

� Nieznaczne zalesienie całego obszaru Gminy 

(17,3%),  

� Brak obudowy biologicznej cieków i 

zbiorników wodnych,     

� Brak jezior. 

 

 
 
 

 
SZANSE 

 

 
ZAGROśENIA 

� Poprawa stanu środowiska poprzez 

inwestycje proekologiczne, 

� Wprowadzenie nowych technologii 

segregacji i utylizacji odpadów,  

� MoŜliwość wdroŜenia zasad i technologii 

spójnych ze standardami Unii Europejskiej,  

� Wykorzystanie środków finansowych z Unii 

Europejskiej. 

� Słabe zabezpieczenie elementów środowiska 

przed ich degradacją. 

� Zbyt wolno kształtowana świadomość 

ekologiczna społeczeństwa,   

� Słabe absorbowanie środków pochodzących z 

funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych 

na działania proekologiczne. 
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Analiza SWOT – infrastruktura techniczna  

 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć dróg 

gminnych, uzupełnionych drogami 

powiatowymi i miejskimi,  

� Niewielka odległość od większych miast w 

powiecie, a takŜe Leszna i Ostrowa Wlkp. 

� Zorganizowany system zbiórki odpadów,  

� Istnienie stacji przeładunkowej odpadów 

stałych,  

� Pełne zwodociągowanie obszaru gminy, 

� Pełna gazyfikacja gminy,  

� Stacja redukcyjno-pomiarowa o 

przepustowości gazu 6,000 m3/h  

� Wysoki poziom dostępu do telefonii 

stacjonarnej, pełna dostępność sieci 

bezprzewodowej,  

� DuŜy stopień telefonizacji gminy,  

� MoŜliwości techniczne dostępu do 

Internetu. 

� Całkowity brak sieci kanalizacji sanitarnej, 

� Konieczność wybudowania oczyszczalni 

ścieków, 

� Brak drogi wojewódzkiej czy krajowej 

przechodzącej przez obszar gminy, 

�  Pogarszający się stan nawierzchni dróg, 

� Brak systemu  transportu publicznego,  

� Brak chodników przy drogach gminnych i 

powiatowych, 

� Brak obwodnicy, 

� Brak kolei.  
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SZANSE 

 

 

ZAGROśENIA 

� Realizacja inwestycji finansowanych m.in. 

ze środków funduszy krajowych i 

europejskich,   

� Budowa dróg gminnych o nawierzchni 

twardej poprawi połączenie komunikacyjne 

między wsiami,  

� Podjęcie działań na rzecz eliminacji 

zanieczyszczeń z sektora rolniczego, 

� Brak środków na inwestycje w zakresie 

infrastruktury technicznej,  

� Drogi gminne w złym stanie technicznym 

wymagają wielu działań: odnowienia 

nawierzchni, modernizacji lub budowy 

nowych odcinków,   

� Rozproszona zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna powodująca duŜe koszty 

budowy sieci i jej późniejszej eksploatacji, 

� Trudności w pozyskiwaniu gruntów pod 

budownictwo drogowe, 

� Zbyt mała liczba parkingów samochodowych 

na obszarze gminy. 

� Niezrealizowanie lub zmniejszenie tempa 

inwestycji w sektorze gospodarki wodno – 

ściekowej spowodowane brakiem funduszy, 

� Niesprawne funkcjonowanie mechanizmów 

ekonomicznych w gospodarce wodno – 

ściekowej.   

 

 
Analiza SWOT – demografia i zasoby ludzkie   

 
MOCNE STRONY 

 
SŁABE STRONY 
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� Korzystna struktura wieku ludności 

(blisko 60% mieszkańców to ludność w 

wieku produkcyjnym). 

� Stosunkowo bliska odległość do duŜych 

miast: Leszna oraz Ostrowa Wlkp.  

� Niewielki, ale coroczny spadek 

bezrobocia (2006 r. – 17,5%), 

� NajniŜsza ze wszystkich gmin powiatu 

gostyńskiego stopa bezrobocia.  

� Emigracja osób posiadających wysokie 

wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,   

� Niski poziom wykształcenia większości 

mieszkańców gminy, 

� NiŜsza niŜ w powiecie gęstość zaludnienia.  

 
 

SZANSE 
 

 
ZAGROśENIA 

� Malejąca liczba wymeldowań,  

� Stworzenie korzystnych warunków dla 

powstawania oraz działalności małych i 

średnich przedsiębiorstw ograniczy 

bezrobocie oraz odpływ ludności do 

większych aglomeracji, 

� Wiele planowanych przez gminę 

inwestycji przyczyni się do rozwoju 

zasobów ludzkich,  

� Rozwój potencjału ludzkiego poprzez 

szkolenia i kursy. 

� Spadek urodzeń  w porównaniu z poprzednimi 

latami,  

� Brak miejsc pracy moŜe spowodować 

zwiększoną emigrację młodych ludzi do 

większych miast,  

� Stosunkowo niski poziom wykształcenia 

mieszkańców moŜe wpływać na zahamowanie 

rozwoju gminy,  

� Brak moŜliwości pozyskiwania środków na 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,  

� Konkurencyjność okolicznych miast i gmin 

leŜących bliŜej większych ośrodków miejskich.  

Analiza SWOT – gospodarka i rolnictwo   
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MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 

tworzących nowe miejsca pracy,  

� Dominacja podmiotów gospodarczych 

sektora prywatnego nad publicznym co 

świadczy o przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy,  

� Dobrze funkcjonujący sektor handlowo-

usługowy, 

� Dobrze rozwinięty przemysł rolny, 

przetwórstwo rolno – spoŜywcze oraz 

produkcja zwierzęca,   

� Dobrej jakości gleby,  

� Wystarczający potencjał demograficzny wsi 

do rozwoju duŜych, efektywnych 

gospodarstw rolnych, 

� Wysoki potencjał produkcyjny 

gospodarstw rolnych, gotowych do 

rozwoju produkcji towarowej, 

� Czyste środowisko przyrodnicze (z punktu 

widzenia moŜliwości rozwoju produkcji 

tzw. zdrowej Ŝywności) i moŜliwości 

ekologizacji produkcji rolnej, 

� DuŜe rozdrobnienie gospodarstw, 

� Wyjątkowe trudności w zbycie małych ilości 

produktów rolnych, 

� Brak inwestorów zewnętrznych, 

� Brak zintegrowanych systemów informacji 

rynkowej dla przedsiębiorców i 

konsumentów, 

� Brak zaplecza materialnego wielkiego handlu 

w tym targów i wystaw handlowych.  
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� Stosunkowo stała, dość wysoka od 2002 

roku liczba podmiotów gospodarczych na 

terenie gminy, 

� Znaczny potencjał siły roboczej,  

� Wsparcie władz samorządowych dla 

rozwoju działalności gospodarczej. 

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROśENIA 

� Tworzenie marketingu branŜowego w 

rolnictwie i organizacja grup 

producenckich,  

� Perspektywy większej współpracy 

międzynarodowej dzięki otwarciu i 

aktywizacji rynków Unii Europejskiej, 

� MoŜliwość korzystania przedsiębiorców ze 

środków funduszy europejskich,   

� Tworzenie nowoczesnej infrastruktury 

zbytu produktów rolnych,  

� Sprawne i efektywne funkcjonowanie 

systemu doradztwa rolniczego, 

� Wzrost popytu na zdrową Ŝywność, 

�  Wsparcie ze strony władz gminy w 

� Niekorzystne zmiany demograficzne związane 

z migracją ludności wiejskiej do miast, 

� Postępujące uboŜenie wsi – duŜy wpływ na 

ten proces ma bieŜąca sytuacja w rolnictwie 

oraz brak dochodów ze źródeł 

pozarolniczych, 

� Niski poziom wykształcenia, 

� Niski poziom wiedzy na temat prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz brak instytucji 

wsparcia biznesu,  

� Brak samoorganizacji rolników, np.: w grupy 

producenckie i marketingowe, zdolne sprostać 

rosnącej konkurencji rynkowej.   
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zakresie tworzenia i rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

� Wykorzystanie wolnych obiektów pod 

działalność gospodarczą, 

� Organizacja imprez o zasięgu krajowym i 

zagranicznym do promowania gminy czy 

przyciągania inwestorów. 

 
 
 
 
Analiza SWOT – infrastruktura społeczna  
 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� Działalność instytucji kulturalnych takich 

jak Ośrodek Kultury oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna,   

� Posiadanie pełnego zaplecza 

edukacyjnego o znaczeniu lokalnym 

(przedszkole, szkoła podstawowa, 

gimnazjum oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych),    

� Dobrze wyposaŜone przedszkole 

samorządowe, w którym prowadzone są 

liczne zajęcia dodatkowe oraz istnieje sala 

gimnastyczna,   

� Baza oświatowa wyposaŜona w sprzęt 

� Zły stan techniczny istniejącej bazy kulturalnej,  

� Niedostateczna ilość instytucji prywatnych czy 

ośrodków prowadzących cyklicznie działalność 

kulturalną lub kulturalno – rozrywkową,  

� Niewielka ilość miejsc sprzyjających rozwojowi 

kulturalnemu,   

� Brak imprez o charakterze ponadregionalnym 

czy międzynarodowym, 

�  Brak środków na budowę i modernizację 

obiektów infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej 

oraz sportowej.   
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komputerowy wraz z podłączeniem do 

sieci,  

� Pełnowymiarowa hala sportowa z 

profesjonalnym zapleczem sportowym, 

�   Organizowanie cyklicznych imprez 

sportowych takich jak turnieje czy biegi, 

� Bogate zbiory ksiąŜkowe i audiowizualne 

w gminnej bibliotece, 

� Wysoki poziom czytelnictwa wśród  

mieszkańców gminy,  

� Organizacja wielu imprez lokalnych o 

charakterze kulturalnym, np. Dni KsiąŜki 

czy Koncert Niepodległości,  

� Kawiarenka Internetowa (w bibliotece).   

 

 

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROśENIA 

� Pozyskanie funduszy pomocowych na 

infrastrukturę kulturalną i edukacyjną,  

� ZaangaŜowanie i uczestnictwo 

mieszkańców gminy w jej Ŝyciu 

� Zbyt mała liczba jednostek prowadzących 

działalność kulturalną, a takŜe brak 

dodatkowych środków publicznych na 

finansowanie działalności takich jednostek, 
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kulturalnym  i sportowym,  

� Organizowanie imprez kulturalnych o 

charakterze ponadregionalnym, co jest 

szansą na promocję oraz korzyści 

finansowe dla mieszkańców gminy, 

� Budowa lub modernizacja 

nowych/istniejących obecnie obiektów 

sportowych. 

� Brak funduszy na działania z zakresu kultury 

czy edukacji, 

� Brak wystarczających środków na remonty lub 

budowę obiektów sportowych.   

 

 
 
Analiza SWOT – turystyka  i zabytki   
 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� ZróŜnicowane i atrakcyjne turystycznie 

lasy,  

� Kąpielisko posiadające pełen węzeł 

sanitarny oraz infrastrukturę towarzyszącą, 

� Wigwam ,,Grandel” gdzie organizowane 

są imprezy plenerowe,  

� Brak uciąŜliwego przemysłu,   

� Liczne obiekty zabytkowe o duŜej 

wartości – wpisane do wojewódzkiego 

rejestru zabytków,  

� Kultywowanie tradycji kulturalnych i 

� Brak rozwiniętej bazy turystycznej,  

� Niedoinwestowanie gminy w zakresie 

infrastruktury turystycznej,  

� Brak powiązań komunikacyjnych, ścieŜek 

pieszych i rowerowych oraz tras 

turystycznych,   

� Brak gospodarstw agroturystycznych, 

� Niewystarczający system informacji o 

wydarzeniach i atrakcjach istniejących na 

terenie gminy, 

� DuŜa ilość zabytków wymaga nakładów 
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ludowych – zespoły artystyczne, 

organizacja imprez masowych,  

� Liczne imprezy o charakterze turystyczno 

- rekreacyjnym, 

finansowych na prace konserwatorskie.  

 
 
 
  

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROśENIA 

� Promocja gminy poprzez imprezy 

rekreacyjne o oryginalnych formach 

(festiwale, przejaŜdŜki konne, rajdy),  

� Wsie połoŜone przy szlakach 

komunikacyjnych mogą świadczyć usługi 

bazy hotelowej. 

� Niewykorzystanie  środków z funduszy Unii 

Europejskiej,  

� Brak funduszy na odnowę, adaptację i 

utrzymanie zabytków.  

 
 

 

Analiza SWOT – ochrona zdrowia i pomoc społeczna  
 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� Działalność Towarzystwa Osób 

Niepełnosprawnych,  

� Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,  

� Brak lekarzy specjalistów, 

� Tylko jeden gabinet prywatny,  

� Brak miejsc pracy dla osób 
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� Współpraca z gminą Hunsel z Holandii w 

zakresie opieki społecznej (działalność 

wolontariuszy czy świąteczna pomoc dla 

najbiedniejszych rodzin) 

� Działalność gabinetu prywatnego,  

� Istnienie ośrodków zdrowia o zasięgu 

gminnym, 

� Zapewnienie opieki dzieciom 

niepełnosprawnym, 

� Dobre rozpoznanie środowiska w zakresie 

pomocy społecznej. 

niepełnosprawnych,   

� Problemy lokalowe OPS. 

 

 

 

SZANSE 

 

ZAGROśENIA 

� Poprzez funkcjonowanie i modernizację 

obiektów sportowych nastąpi ogólna 

poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

gminy,  

� Współpraca międzynarodowa, 

� Inicjatywy organizacji pozarządowych.    

� Brak środków finansowych na zakup 

sprzętu medycznego i zatrudnianie 

specjalistów o wysokich kwalifikacjach 

moŜe spowodować utratę pacjentów na 

rzecz placówek opieki zdrowotnej w 

innych miastach, 

� ZuboŜenie społeczeństwa moŜe 

spowodować zwiększenie liczby osób 

wymagających pomocy społecznej. 
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Analiza SWOT – aktywność społeczna oraz bezpieczeństwo publiczne  
 

 

MOCNE STRONY 

 

 

SŁABE STRONY 

� Działalność wielu organizacji 

pozarządowych  

� 9 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

� Współpraca zagraniczna w zakresie m.in. 

spraw społecznych, edukacji oraz 

ratownictwa drogowego.  

 

� Stosunkowo niska frekwencja w wyborach  

� Niska frekwencja na zebraniach wiejskich. 

 
 

 

 

SZANSE 

 

 

ZAGROśENIA 

� Większa aktywność społeczna przy 

wsparciu ze strony UE (wykorzystanie 

programów: Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki oraz Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich – oś Leader) 

� Wsparcie działań mieszkańców przez 

władze Miasta i Gminy 

� Pogłębienie współpracy 

międzynarodowej.  

� Niewystarczające zaangaŜowanie  

mieszkańców Gminy w sprawy społeczne 

� Zmniejszające się poczucie bezpieczeństwa 

u mieszkańców.    
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V. GMINA NA TLE POWIATU  

 
Gmina Pogorzela zajmuje 96,5 km², co stanowi 11,9% powierzchni powiatu gostyńskiego.  

 
Tabela 30. Powierzchnia gmin wchodzących w skład powiatu gostyńskiego 

Gmina Powierzchnia 

(w km²) 

% powierzchni 

powiatu 

Liczba 

sołectw 

Powiat gostyński  810 - 124  

Borek Wlkp.  128 15,8  22 

Gostyń 136 16,8  22 

Krobia 130 16 22 

Pępowo  87 10,7 13 

Piaski 101 12,5  16 

Pogorzela 97 12 12 

Poniec  131 16 19 

Źródło: Dane GUS (stan na 31 XII 2006 r.) oraz Strategia zrównowaŜonego rozwoju 

Powiatu Gostyńskiego 

 
 

 

Powierzchnia lasów w gminie Pogorzela jest równa 1670 ha, co stanowi 17,3 % 

powierzchni gminy. Jest to jedna z najwyŜszych wartości w stosunku do pozostałych gmin 

powiatu gostyńskiego. Największe obszary leśne znajdują się ponadto w gminach Poniec                

i Pępowo, natomiast stosunkowo niewielka powierzchnia lasów występuje w gminie Krobia (tylko 

4%).   

 

   Tabela 31. Powierzchnia lasów na terenie gmin powiatu gostyńskiego  
 

Gmina Powierzchnia 

gminy (ha) 

Powierzchnia 

lasów (ha) 

Powierzchnia 

gruntów 

leśnych (ha) 

Powierzchnia 

lasów (%) 

Borek Wlkp.  12 764 1 867,9 1 921,3 14,6  

Gostyń 13 728 1 805,1 1 864,2 13,1  

Krobia 12 954 517,2 531,3 4 
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Pępowo  8 659 1 723,2 1 778,4 14,9  

Piaski 10 073 1 411,8 1 455,1 14 

Pogorzela 9 654 1 604,9 1 679,6 15,5  

Poniec  13 193  2 362,5 2 436,6 18 

   Źródło: GUS (stan na 31 XII 2006 r.) 
 

 

Gęstość zaludnienia dla powiatu gostyńskiego wynosi 94 osoby/km². W Gminie 

Pogorzela wskaźnik ten jest najniŜszy w całym powiecie (54 osoby/km²). NajwyŜszy wskaźnik 

gęstości zaludnienia ma gmina Gostyń tj. 203 osoby/km².    

 

 
Tabela 32. Liczba ludności wraz ze wskaźnikiem gęstości zaludnienia w 

poszczególnych gminach powiatu gostyńskiego (dane z 2006 r.)  

Gmina Liczba ludności Liczba osób /na 

km² 

Powiat gostyński  76 384 94 

Borek Wlkp. 7 794 61 

Gostyń 28 085 203 

Krobia 12 935 99 

Pępowo  6 036 69 

Piaski 8 370 82 

Pogorzela 5 241 54 

Poniec  7 923  60 

   Źródło: Dane GUS (31 XII 2006 r.) 
 
 

 

W porównaniu z powiatem gostyńskim, w Gminie Pogorzela zwraca uwagę duŜa grupa 

osób w wieku przedprodukcyjnym (25,1% ogółu mieszkańców), a takŜe zbliŜona liczba męŜczyzn 

oraz kobiet. DuŜa liczba osób w wieku do 15 roku Ŝycia świadczy o sporym potencjale 

demograficznym Gminy. NaleŜy takŜe zauwaŜyć niŜszy przyrost naturalny w porównaniu             

z powiatem, jak i z województwem.  
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         Tabela 33. Charakterystyka społeczna Gminy Pogorzela na tle województwa              

i powiatu 

 

Ludność 

 

Województwo 

wielkopolskie 

 

Powiat 

gostyński 

 

Gmina 

Pogorzela  

 

Ogółem (w tys.) 

 

3 374 038  

 

76 384  

 

5 241  

 

MęŜczyźni (%) 

 

48,5 

 

49,2  

 

49,3 

 

Kobiety (%) 

 

51,5 

 

50,8  

 

50,7 

 

Gęstość zaludnienia 

(osób/km²) 

 

113  

 

94 

 

54  

Ludność wg grup 

ekonomicznych: 

Przedprodukcyjny 

(%) 

 

 

21 

 

 

22,8  

 

 

 

25,1  

 

Produkcyjny (%) 

 

64,85  

 

62,5  

 

59,8 

 

Poprodukcyjny (%) 

 

14,15 

 

14  

 

13,7 

Przyrost naturalny  5 568  

 

158  17 

           Źródło: Dane GUS (31 XII 2006 r.) 
 
 
 

W gminie Pogorzela jest najmniej mieszkań oraz izb ze wszystkich gmin powiatu. W porównaniu 

z innym gminami powiatu gostyńskiego w 2006 roku gmina Pogorzela charakteryzuje się takŜe 

najmniejszą powierzchnią uŜytkową mieszkań. Największa ilość mieszkań, izb oraz powierzchni 

uŜytkowej mieszkań spośród wszystkich gmin powiatu występuje w Gminie Gostyń.  

 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POGORZELA NA LATA 2008-2020 

 

 72  

 

Tabela 34. Sytuacja mieszkaniowa w gminach powiatu gostyńskiego  
 

 

Gmina 

 

Mieszkania  

 

Izby 

Powierzchnia uŜytkowa 

mieszkania w m² 

Borek Wlkp. 2 039 8 800 182 899 

Gostyń 7 823 31 975 610 150   

Krobia 3 155 14 518 301 291 

Pępowo  1 451 6 644 144 804 

Piaski 2 064 9 210 198 719  

Pogorzela 1 310 5 837 132 693 

Poniec  2 153 9 085 185 867  

    Źródło: Dane GUS (31 XII 2006 r.) 
 
 

Gmina Pogorzela to jedyna gmina w powiecie w której brak jest kanalizacji. Długość sieci 

wodociągowej 75,5 km pokrywa 100% zapotrzebowania mieszkańców gminy na wodę. Pod 

względem długości sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej w powiecie gostyńskim przoduje 

gmina Gostyń.  

Obecnie długość sieci wodociągowej w gminie Pogorzela  jest równa 75,5 i jest  niŜsza od 

średniej długości sieci w powiecie – 96,1 km.  

 

Tabela 35. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminach powiatu gostyńskiego 

 
Sieć w km  

Gmina wodociągowa kanalizacyjna 

ZuŜycie wody z 

wodociągów (na 1 

mieszkańca w m³) 

Borek Wlkp. 129,2 13,0 29,0 

Gostyń 132,0 82,2 29,2 

Krobia 110,3 14,6 31,1 

Pępowo  95,8 15,1 0,0 

Piaski 68,4 17,3 0,0 

Pogorzela 75,5 0 27,4 

Poniec  61,6 18,2 32,3 

Razem 672,8  160,4  149  

   Źródło: Dane GUS (31 XII 2006 r.) 
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 Na terenie gminy Pogorzela znajduje się 1 gimnazjum oraz 4  szkoły podstawowe, a takŜe 

1 przedszkole. Jedyna gmina gdzie brak jest przedszkola to gmina Pępowo. Najwięcej placówek 

edukacyjnych znajduje się w gminie Gostyń (10 szkół oraz 7 przedszkoli) których liczba stanowi 

blisko 30% wszystkich jednostek oświatowych powiatu.  

 

 
Tabela 36. Placówki edukacyjne w powiecie gostyńskim  
 

Powiat/Gmina Liczba 

Gimnazjów 

Liczba szkół 

podstawowych 

Liczba  

przedszkoli 

Powiat gostyński  14 33 14 

Borek Wlkp. 2 4 1 

Gostyń 2 8 7 

Krobia 3 7 2 

Pępowo  1 3 0 

Piaski 3 3 2 

Pogorzela 1 4 1 

Poniec  2 4 1 

Źródło: Dane GUS (31 XII 2006r.) 
 

 
W 2006 roku w gminie Pogorzela było zarejestrowanych 276 podmiotów gospodarczych. 

W porównaniu do pozostałych gmin powiatu na terenie gminy Pogorzela funkcjonuje najmniej 

firm. Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi swoją działalność w gminie Gostyń, 

najmniej podmiotów sektora publicznego działa w gminie Pępowo – 9. (w gminie Pogorzela 22).  
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Tabela 37. Podmioty gospodarcze w gminach powiatu gostyńskiego   
 

Powiat/Gmina Liczba 

podmiotów 

gospodarczych 

Podmioty sektora 

publicznego 

Podmioty sektora 

prywatnego  

Powiat gostyński  6 153 220 5 933 

Borek Wlkp. 450 23 427 

Gostyń 2 927 81 2 846 

Krobia 984 34 950 

Pępowo  401 9 392 

Piaski 552 34 518 

Pogorzela 276 22 254 

Poniec  563 17 546 

Źródło: Dane GUS (31 XII 2006r.) 
 
 
 W 2006 roku dochody budŜetu gminy Pogorzela stanowiły 9 497 309,78 zł. Udział 

dochodów własnych w budŜecie był procentowo najniŜszym udziałem wśród gmin w powiecie 

gostyńskim. Natomiast wysoki poziom subwencji ogólnych jest charakterystyczny dla wszystkich 

gmin tego regionu, równieŜ dla gminy Pogorzela – ok. 48% ogółu dochodów gminy.  

 

Tabela 38. Dochody budŜetów gmin według rodzajów w 2006 r. - (zł)  

 
Gmina Dochody 

ogółem 
Dochody 

własne 

Dotacje 

celowe z 

budŜetu 

państwa  

Dotacje 

otrzymane 

z funduszy 

celowych 

Subwencje 

ogólne 

Środki na 

dofinansowanie 

własnych 

zadań 

pozyskane 

z innych 

źródeł 

Borek Wlkp. 15 979 742,06 5 601 251,55 3 052 971,01 64 300,00 7 193 859 44 360,50 

Gostyń 56 135 906,53 33 253 597,67 10 093 051,26 557 300,00 12 128 349 21 611,93 

Krobia 22 923 247,10 9 372 368,20 4 520 725,90 0 9 007 153 0 

Pępowo  13 032 247,70 3 988 744,86 2 559 519,42 60 300,00 4 858 216 1 557 267,42 
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Piaski 17 496 188,54 6 465 066,02 3 564 111,61 152 750,00 7 276 774 0 

Pogorzela 9 497 309,78 2 762 316,88 2 096 467,90 60 300,00 4 555 225 0 

Poniec  14 651 497,13 5 708 966,89 3 128 094,24 0 5 687 216 104 220,00 

Źródło: Dane GUS (31 XII 2006 r.) 
 
 
 

VI. WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

W trakcie zebrań konsultacyjnych mieszkańcy Gminy Pogorzela wskazali mocne oraz 

słabe strony Gminy, a takŜe szanse i ograniczenia jej rozwoju. Mieszkańcy określili takŜe 

korzystne według nich kierunki rozwoju Gminy, do których zaliczyli przede wszystkim 

konieczność poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, rozwój gospodarczy i powstawanie 

nowych miejsc pracy, a takŜe kwestie związane z ochroną środowiska. Wśród inwestycji 

infrastrukturalnych wskazano przede wszystkim na pierwszeństwo w powstaniu oczyszczalni 

ścieków i budowie sieci kanalizacyjnej, remoncie dróg lokalnych oraz rozbudowie infrastruktury 

kultury oraz sportowej.  

Wszystkie wyŜej wymienione sugestie i uwagi mieszkańców zostały zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008 – 2020.    

 

VII. MISJA I CELE GMINY POGORZELA 

 

7.1. Misja Gminy 

 
Planowanie strategiczne jest przemyślanym sposobem zarządzania, prowadzącym             

w dłuŜszej perspektywie do rozwiązania najwaŜniejszych problemów oraz wykorzystania 

najwaŜniejszych atutów, przy uwzględnieniu szans i zagroŜeń. Cele strategiczne pomagają Gminie 

skoncentrować wysiłki na kwestiach wpływających w największym stopniu na rozwój Gminy. 

Wskazują takŜe w jaki sposób Gmina ma funkcjonować i rozwijać się, aby zaspokoić potrzeby 

mieszkańców oraz osiągnąć zamierzone cele. Cele opisują kierunek, w jakim powinien 

dokonywać się rozwój Gminy. Muszą one być osadzone w realiach funkcjonowania Gminy oraz 

wyznaczać tylko te działania, które są moŜliwe do realizacji. 
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Wobec ograniczonych środków finansowych będących w dyspozycji mieszkańców             

i władz Gminy, liczba celów szczegółowych została ograniczona do najbardziej moŜliwych do 

zrealizowania. Celom szczegółowym przyporządkowane zostały mierniki ich realizacji, 

pozwalające na monitorowanie oraz nadzór nad realizacji Strategii. 

  Z misji (celu generalnego) powinny wynikać cele strategiczne (obszary priorytetowe), 

których wspieranie jest niezbędne do zrealizowania misji.  

  Istotnym elementem strategii jest wyznaczenie misji. Misja wskazuje generalny kierunek, 

w którym podąŜa Gmina, w sposób ogólny określa co Gmina chce osiągnąć w załoŜonym 

horyzoncie czasowym. Misja rozwoju jest to deklaracja intencji władz samorządowych co do 

kierunków przyszłego rozwoju Gminy. Określa ona przyszłościowy obraz Gminy oraz informuje 

o wspólnych wartościach i przekonaniach leŜących u podstaw podejmowania określonych 

działań. Misja rozwoju ma istotną wartość informacyjną zarówno dla mieszkańców Gminy, 

podmiotów gospodarczych, jak i dla jej otoczenia. 

 

Misją Gminy Pogorzela jest budowa obszaru dynamicznie rozwijającego się pod 

względem społecznym i gospodarczym poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej      

i społecznej oraz stworzenie najlepszych warunków dla rozwoju kultury i sportu, a takŜe 

ochronę środowiska przyrodniczego.   

 

 

 Wizja w myśl definicji to wyraz aspiracji społecznych i wyobraŜeń przyszłości 

określających: rangę, atrakcyjność, efekty wykorzystania atutów i szans rozwojowych oraz 

eliminację problemów i zagroŜeń. Wizja przedstawia poŜądany stan przyszłości Gminy na koniec 

załoŜonego horyzontu czasowego. Tworząc wizję Gminy starano się określić jakie cechy powinny 

ją w przyszłości charakteryzować. Określenie poŜądanego przez lokalną społeczność obrazu ich 

miejsca zamieszkania jest bardzo istotne z punktu widzenia formułowania celów rozwoju              

i kierunków podejmowanych działań. Cele rozwoju oraz konkretne projekty związane z ich 

realizacją, powinny prowadzić do osiągnięcia określonego stanu Gminy, uznanego przez jej 

społeczność za poŜądany i atrakcyjny. 

  

Wizja Gminy Pogorzela: 

 

1) Na terenie całej Gminy wykonana będzie pełna infrastruktura  w zakresie odprowadzania 

ścieków. Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków, nastąpi znaczna poprawa stanu 
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świadomości ekologicznej mieszkańców. Pojawi się znaczne zainwestowanie                     

w infrastrukturę ochrony środowiska.  

2) W gminie poprawie ulegnie stan infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą co znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz 

przyjezdnych.    

3) Wykorzystując swoje połoŜenie geograficzne oraz walory przyrodnicze Gmina Pogorzela 

jako Gmina dbająca o rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w sektorze rolnym, a takŜe 

w sferze usług, turystyki, rekreacji oraz dbająca o zabytki kultury materialnej                      

i przyrodniczej, stanie się miejscem, gdzie warto mieszkać, pracować i rozwijać swój 

potencjał zawodowy. 

4) Wielkie wyzwanie to ukształtowanie wizerunku Gminy przyjaznej dla mieszkańców         

i turystów, atrakcyjnej dla zamieszkiwania i spędzania czasu wolnego. Nastąpi rozwinięcie 

wielu funkcji, takich jak atrakcyjna oferta w zakresie kultury, oświaty i zagospodarowania 

czasu wolnego. Pozwoli to na większą integrację mieszkańców z miejscem zamieszkania. 

5) Nastąpi wzrost liczby ludności oraz zwiększenie aktywności szczególnie w obszarze 

kształtowania podmiotowości obywatelskiej społeczeństwa Gminy. 

6) BudŜet znacznie się powiększy, Gmina charakteryzować się będzie wysokim poziomem 

skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym funduszy strukturalnych. 

 

7.2. Analiza wybranej dokumentacji planistyczno – strategicznej  

 

PoniŜej zanalizowano zapisy wybranej dokumentacji planistyczno – strategicznej 

odnoszącej się bezpośrednio lub pośrednio do obszaru Gminy Pogorzela. 

Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela oraz przedstawione  w niej cele strategiczne są 

zgodne z celami strategicznymi, jakie wyznacza Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 

2004 – 2013. Celem głównym Narodowej Strategii jest zrównowaŜenie rozwoju kultury                    

w regionach Polski. Cele i zadania wyznaczone przez władze i mieszkańców gminy Pogorzela są 

zgodne takŜe z celami cząstkowymi Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, do których naleŜą: 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków, a takŜe zmniejszenie luki 

cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury. 

Cele strategiczne Gminy Pogorzela są równieŜ zgodne z dokumentem: Polityka 

ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014, 

stwierdzającym, iŜ celami owej polityki powinna być ochrona dziedzictwa przyrodniczego              
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i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, a takŜe poprawa jakości środowiska                         

i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski. 

Cele Gminy znajdują takŜe swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Sportu w Polsce 

do roku 2015, której priorytet 3 zakłada rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, tak aby 

moŜliwe było osiągnięcie modelowego, równomiernego rozłoŜenia obiektów sportowych na 

terenie kraju, umoŜliwiającego udział w powszechnej kulturze fizycznej jak największej liczbie 

obywateli, niezaleŜnie od wieku, płci, stopnia sprawności fizycznej i statusu materialnego. 

Wyznaczone przez Gminę cele strategiczne wpisują się równieŜ w kierunki rozwoju 

zaprezentowane w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, której celem 

generalnym jest „poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, 

gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu Ŝycia mieszkańców”.  

 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego: 

� Cel strategiczny 1 – Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

Cel strategiczny zostanie osiągnięty przez realizację celów operacyjnych takich jak 

m.in. poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 

przyrodniczymi, wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem, 

wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego czy poprawa jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

� Cel strategiczny 2 – Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów 

rozwojowych województwa  Cele operacyjne:  

- Wzmocnienie  gospodarstw rolnych oraz gospodarki Ŝywnościowej  

- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw  

- Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu  

- Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu.   

� Cel strategiczny 3 – Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia  

Cele operacyjne:  

- Ograniczanie barier w dostępie do edukacji  

- Poprawa  jakości oraz wzrost róŜnorodności form kształcenia  

- Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia  

- Poprawa organizacji rynku pracy.    

� Cel strategiczny 4 – Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego 

Cele operacyjne:   

- Poprawa  sytuacji  demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców  
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- Poprawa warunków mieszkaniowych  

- Rozwój usług socjalnych   

- Wzrost bezpieczeństwa   

- Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społecznych   

- Budowa  kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa  

obywatelskiego  

- Wzrost  udziału sportu i rekreacji w  Ŝyciu mieszkańców regionu. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela wpisuje się takŜe w cele Strategii Rozwoju Powiatu 

Gostyńskiego. Strategicznym celem rozwoju powiatu jest ,,Wysoka jakość Ŝycia mieszkańców 

powiatu gostyńskiego”. Cele operacyjne Strategii Rozwoju Powiatu Gostyńskiego zostały ujęte     

w następujący sposób: 

- Ład ekologiczny – Program ochrony środowiska  

- Ład społeczny – Program rozwoju społecznego  

- Ład gospodarczy – Program rozwoju gospodarczego  

- Ład przestrzenny – Program działań  zakresu zagospodarowania przestrzennego  

- Ład instytucjonalno – polityczny – Program usprawniania zarządzania Powiatem 

 

 

Systematyczne wdraŜanie zadań przewidzianych w Strategii Rozwoju Powiatu 

Gostyńskiego przez gminy członkowskie pozwoli na zrównowaŜony rozwój tego obszaru, wzrost 

jakości Ŝycia mieszkańców, wzrost atrakcyjności powiatu jako miejsca zamieszkania, działalności 

gospodarczej, atrakcji turystycznej. Strategia Rozwoju Powiatu Gostyńskiego jest spójna               

z ustaleniami dokumentów programowych na poziomie regionalnym. Jej cele, a zatem i zadania 

przewidziane do wdroŜenia, wynikają z wytycznych Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

7.3. Cele strategiczne i operacyjne rozwoju gminy 

 

Wskutek przeprowadzonej analizy problemowej wyznaczono cele strategiczne, 

wskazujące ogólne kierunki rozwoju Gminy Pogorzela. Przytoczona kolejność celów nie jest 

wynikiem przeprowadzonej hierarchizacji, kaŜdy z nich traktować naleŜy na równi z innymi, bez 

wartościowania waŜności. Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią koordynację 

działań przez osoby i instytucje, które będą miały wpływ na realizację strategii, wytyczającej 
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długofalowe kierunki zrównowaŜonego rozwoju Gminy. Działania objęte strategią pozwalają na 

kompleksowe ujęcie zrównowaŜonego rozwoju Gminy w dziedzinie infrastruktury technicznej      

i społecznej, środowiska przyrodniczego czy gospodarki.  

 

Cele strategiczne Gminy Pogorzela, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 2008-

2020 są następujące:   

Cel I. Modernizacja i rozbudowa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

Cel II. Wykreowanie wizerunku aktywnej i przyjaznej Gminy poprzez aktywizację 

obszarów wiejskich i wypromowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej, 

Cel III. Wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców Gminy. 

 

Uszczegółowieniem celów strategicznych są odpowiadające im cele operacyjne, 

przedstawione w kolejnych podrozdziałach Strategii. KaŜdy z celów strategicznych został 

ponadto scharakteryzowany, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę oraz wyniki analizy 

SWOT. Cel szczegółowy powinien być: precyzyjny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony 

w czasie. 
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Misją Gminy Pogorzela jest budowa obszaru dynamicznie rozwijającego się 

pod względem społecznym i gospodarczym poprzez rozbudowę 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz stworzenie najlepszych 

warunków dla rozwoju kultury i sportu, a takŜe ochronę środowiska 

przyrodniczego 

 
7.3.1. Cel nr I – Modernizacja i rozbudowa stanu infrastruktury technicznej                         

i społecznej  

        

Stan infrastruktury technicznej i społecznej w Gminie  wymaga poprawy, a istniejące 

elementy wymagają rozbudowy i polepszenia ich funkcjonalności. Część sieci wymaga koniecznej 

modernizacji i dostosowania do potrzeb obecnych, gdyŜ nie spełniają wymaganych standardów. 

Stan infrastruktury stanowi jeden z podstawowych elementów wpływających na odczuwany przez 

ludność komfort Ŝycia w Gminie. Stopień wyposaŜenia w podstawową infrastrukturę techniczną, 

tj. wodociągi, kanalizację, sieć gazową czy sieć elektryczną oraz stan dróg gminnych oraz 

infrastruktury towarzyszącej jest jednym ze znaczących czynników przyciągających inwestorów 

zewnętrznych.   

Modernizacja i 

rozbudowa stanu 

infrastruktury 

technicznej i 

społecznej 

 

Wykreowanie wizerunku aktywnej     

i przyjaznej gminy poprzez 

aktywizację obszarów wiejskich i 

wypromowanie oferty turystyczno – 

rekreacyjnej 

 

Wzrost 

poziomu Ŝycia 

mieszkańców 

gminy 
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Niezwykle istotny jest równieŜ dobry stan infrastruktury społecznej, umoŜliwiający 

rozwój mieszkańców gminy oraz wpływający na integrację i aktywizację społeczną.    

    

 

Cele operacyjne: 

a) Inwestycje w infrastrukturę techniczną 

 

Cel projektu: Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy, a takŜe zwiększenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie i poprawa układu 

komunikacyjnego dla pieszych oraz zapewnienie dostępu gospodarstw domowych do 

sieci kanalizacyjnej. 

 

Przykładowe zadania: 

 

1.1. Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pogorzela wraz z budową sieci 

kanalizacyjnej w mieście Pogorzela i części miejscowości Głuchów, 

1.2. Budowa obwodnicy miasta Pogorzela o długości 1,21 km, 

1.3. Przebudowa ulicy Prusa w Pogorzeli,  

1.4. Przebudowa ulicy Polnej w Pogorzeli, 

1.5. Przebudowa ulicy Słonecznej w Pogorzeli,  

1.6. Przebudowa odcinka drogi w Bułakowie,  

1.7. Odnowienie nawierzchni drogi w kierunku Mokronosa w Bułakowie,   

1.8. Odnowienie nawierzchni drogi w Paradowie,  

1.9. Budowa chodnika przy ul. Rycerskiej w Pogorzeli,  

1.10. UłoŜenie chodnika we wsi Głuchów. 

 

 

Wskaźniki: 

- Polepszenie stanu środowiska na terenie gminy, 

- Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku,  

- Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ciągu roku,  

- Ilość ujęć wody dla mieszkańców,  

- Ilość budynków podłączonych do ujęcia wodnego, 

- Długość wybudowanych lub zmodernizowanych dróg w ciągu roku,  
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- Długość wybudowanych lub zmodernizowanych elementów infrastruktury towarzyszącej          

w ciągu roku. 

 

Źródła finansowania zadań: 

~ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013, Priorytet II. Infrastruktura 

komunikacyjna, Priorytet III. Środowisko przyrodnicze,    

~Program Operacyjny Infrastruktura  i Środowisko,  

~PROW 2007 - 2013, Oś 3: Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki 

wiejskiej  Działanie: Odnowa i rozwój wsi,  

~ Kredyty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, 

~ Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  

~ Fundacja Wspomagania Wsi.   

 

b) Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

 

Cel projektu: UmoŜliwienie mieszkańcom dostępu do szerokiej oferty kulturalnej               

i rekreacyjnej oraz poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 

 

Przykładowe zadania: 

 

1.1. Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli, 

1.2. Rewitalizacja terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli, 

1.3. Odnowa stadionu LZS „LEW” Pogorzela, 

1.4. Odnowa StraŜnicy OSP w Bułaków.   

 

 

Wskaźniki: 

- Liczba wyremontowanych i odnowionych obiektów społecznych,  

- Liczba wybudowanych i zmodernizowanych świetlic wiejskich i straŜnic OSP, 

- Liczba osób korzystających z obiektów społecznych,  

- Liczba wydarzeń o charakterze sportowo – kulturalnym zorganizowanych w Gminie.  

 

 

 

Źródła finansowania zadań: 
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~ Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

~ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś priorytetowa 3 – Jakość Ŝycia na obszarach 

wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Odnowa i rozwój wsi.    

 

7.3.2. Cel nr II - Wykreowanie wizerunku aktywnej i przyjaznej gminy poprzez 

aktywizację obszarów wiejskich i wypromowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej 

 

Dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna stanowi istotny czynnik rozwojowy kaŜdej 

jednostki terytorialnej. NaleŜy dąŜyć do stworzenia dogodnych warunków funkcjonowania małej 

infrastruktury. Proponuje się wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, poprzez rozwój 

działalności agroturystycznej. Przychody z działalności agroturystycznej stanowić mają w zamyśle 

dodatkowe, waŜne źródło dochodu mieszkańców oraz pośrednio wpływać na zwiększenie 

obrotów funkcjonujących punktów handlowych. 

Rozwój turystyki nie jest moŜliwy bez właściwej, dobrze zaplanowanej polityki 

promocyjnej. Działania w zakresie informacji i promocji Gminy stanowią jeden z poniŜszych 

celów operacyjnych. Dobrze przemyślane działania pobudzające rozwój turystyki, mogą stanowić 

waŜny element w przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizować miejscową przedsiębiorczość. 

Wykorzystanie posiadanych walorów przyrodniczych, dobrej Ŝywności, oraz walorów 

kulturowych moŜe stanowić szansę dla części mieszkańców Gminy Pogorzela.  

 

 

Cele operacyjne: 

a) Rozwój turystyki i agroturystyki oraz odnowa zabytków 

 

Cel projektu: Rozwój turystki, budowa infrastruktury turystycznej oraz promocja atrakcji 

turystycznych. 

 

Przykładowe zadania: 

1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju turystyki oraz wsparcie tworzenia gospodarstw 

agroturystycznych, 

1.2. Poprawa stanu obiektów stanowiących atrakcje turystyczne gminy, w tym: 

- odnowa budynku kościoła poewangelickiego,   

- rewitalizacja terenu Rynku, 
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- rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Pogorzeli,  

- wyczyszczenie stawu znajdującego się na terenie wsi Kaczagórka,  

1.3.Opracowanie kompleksowej oferty turystycznej gminy.    

 

Wskaźniki: 

- Liczba turystów odwiedzających Gminę Pogorzela rocznie, 

- liczba wyremontowanych zbytków i obiektów turystycznych,  

- Liczba gospodarstw agroturystycznych, powstałych w czasie realizacji strategii, 

- Zwiększenie ilości miejsc pracy.   

 

Źródła finansowania zadań: 

~ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,  

~ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich 

i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: RóŜnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej, 

~ Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, działanie 10.1. Wsparcie inicjatyw i paktów lokalnych działających na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich, 

~ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich 

i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie: Odnowa i rozwój wsi.  

 

b) Promocja Gminy Pogorzela  

 

Cel projektu: Promocja gminy i jej poszczególnych miejscowości  

 

Przykładowe zadania: 

1.1. Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy, 

1.2. Rozwój idei partnerstw międzynarodowych, poprzez poszukiwanie jednostek samorządu 

terytorialnego poza granicami kraju i podpisywanie umów partnerskich. 

 

Wskaźniki: 

- Opracowana strategia promocji gminy, 

- Ilość nowych umów partnerstwa podpisanych z gminami zagranicznymi, w okresie realizacji 

strategii (co najmniej 2 nowe umowy). 
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Źródła finansowania zadań: 

~ Program Komisji Europejskiej: Europa dla obywateli - Poddziałanie 1.2. Tworzenie 

tematycznych sieci miast partnerskich, 

~ Fundusz Wyszehradzki małe granty, 

~ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013, Priorytet VI. Turystyka                   

i środowisko kulturowe.  

 

7.3.3. Cel nr III – Wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców 

 

Wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców jest wartością trudnomierzalną. Na odczuwanie 

komfortu bądź dyskomfortu Ŝycia wpływ mają czynniki obiektywne i subiektywne. Do 

czynników obiektywnych zaliczyć moŜna łatwy dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej       

i społecznej, poziom zamoŜności, moŜliwości kształcenia stworzone dla mieszkańców. Czynniki 

subiektywne wiąŜą się najczęściej z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, 

atrakcyjnym wykorzystaniem czasu wolnego itp.  

Poprawa jakości bazy oświatowej oraz umoŜliwienie wykorzystania szkolnych obiektów 

sportowych przez mieszkańców, umoŜliwi dobre zagospodarowanie pozalekcyjne czasu dzieci           

i młodzieŜy, i zachęci osoby dorosłe do czynnych form spędzania wolnego czasu. 

 

Cele operacyjne: 

a) Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej 

 

Cel projektu: Poprawa stanu technicznego obiektów społecznych, stworzenie moŜliwości 

wypoczynku i zabawy dla dzieci w bezpiecznym miejscu oraz umoŜliwienie 

mieszkańcom dostępu do szerokiej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, a takŜe poprawa 

warunków Ŝycia mieszkańców. 

 

Przykładowe zadania: 

1.1. Opracowanie strategii działań prokulturalnych w gminie oraz kalendarza imprez 

kulturalnych, 

1.2. Organizacja imprez kulturalnych, 

1.3. Promocja kultury lokalnej i regionalnej.  
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Wskaźniki: 

- Liczba imprez kulturalnych organizowanych w ciągu roku 

- Opracowana strategia działań prokulturalnych oraz strategia promocji kultury miejscowej. 

 

Źródła finansowania zadań: 

~ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz 

wsi i terenów wiejskich. 

 

b) Działalność na rzecz ochrony zdrowia, sportu i rekreacji 

 

Przykładowe zadania: 

1.1. Wsparcie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 

1.2. Opracowanie programu imprez sportowo-rekreacyjnych, w celu zaangaŜowania 

mieszkańców gminy w czynne uprawianie sportu, 

1.3. Odnowa stadionu LZS „LEW” Pogorzela.   

 

Wskaźniki: 

- Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ciągu roku, 

- Liczba nowozakupionego sprzętu sportowego, 

- Liczba mieszkańców uczestniczących w badaniach profilaktycznych organizowanych           

w gminie w ciągu roku, 

- Liczba mieszkańców korzystających z obiektów sportowych, 

- Liczba nowopowstałych klubów sportowych.   

 

Źródła finansowania zadań: 

~ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach 

wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie Odnowa i rozwój wsi 

~ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013,  Priorytet V. Infrastruktura dla 

kapitału ludzkiego,   

~ Kredyty Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na inwestycje w zakresie ochrony 

zdrowia na terenach wiejskich 

~ Fundacja Bankowa im. L.Kronenberga. 
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VIII. WDRAśANIE STRATEGII ORAZ MONITORING REALIZACJI 

PROJEKTÓW  

 
W realizację Strategii zostaną zaangaŜowane władze samorządowe gminy, gminne 

jednostki organizacyjne, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy gminy. Korzyści wynikające        

z osiągnięcia celów strategicznych będą bowiem udziałem wszystkich. 

System zarządzania realizacją strategii to: 

- tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji działań, 

- monitorowanie, czyli obserwacja realizacji celów i zadań strategii oraz zmian w warunkach 

realizacji, 

- aktualizacja strategii. 

Aby Strategia osiągnęła zakładane efekty władze gminy i koordynatorzy strategii powinni 

czuwać nad: 

� skutecznym wdroŜeniem Strategii, 

� modyfikowaniem długofalowych załoŜeń i planów, 

� pobudzaniem prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

� wykorzystywaniem dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

� niwelowaniem zagroŜeń hamujących rozwój gminy, 

� pozyskiwaniem środków finansowych na realizację Strategii ze źródeł budŜetowych, 

pozabudŜetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, 

� promocją poszczególnych działań realizowanych w ramach Strategii. 

 

Instytucje, liderzy, mieszkańcy gminy bądź osoby z nią związane mogą być animatorami 

rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Eksperci zewnętrzni spełniają tylko funkcję 

katalizatora proponowanych zmian. 

 

8.1. Tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji działań 

 

NajwaŜniejszym narzędziem realizacji strategii jest budŜet gminy. Stopniowe tworzenie 

budŜetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi, oraz stworzyć 

czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Miejską w Pogorzeli. 

Dynamika wdraŜania strategii ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budŜetach. Zadania 

wynikające ze strategii realizowane ze środków budŜetowych moŜna stosunkowo łatwo 

zidentyfikować. 



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POGORZELA NA LATA 2008-2020 

 

 89  

Następnym dokumentem dotyczącym zarządzania przestrzenią jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, za pomocą 

których moŜna kreować oczekiwany wizerunek gminy, lokować przedsiębiorstwa według 

ustalonego porządku. 

Instrumentami ekonomiczno – rynkowymi są: promowanie wśród mieszkańców postaw    

i zachowań ukierunkowanych na poszanowanie własnych zasobów gminy przyrodniczych             

i kulturowych oraz tworzenie dobrego klimatu  dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie 

lokalnych inicjatyw gospodarczych. 

Instrumentem finansowym w zakresie zarządzania Strategii jest moŜliwość ubiegania się    

o finansowanie zewnętrzne – współfinansowanie zadań wynikających ze strategii oraz 

premiowanie nowatorskich rozwiązań na stanowiskach pracy usprawniających funkcjonowanie  

urzędu: obsługę mieszkańców bądź wdraŜanie strategii. 

 

8.2. Monitorowanie realizacji strategii 

 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Strategii posiada 

Burmistrz Miasta i Gminy. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny 

zespół zadaniowy do spraw realizacji Strategii. Główną jego rolą będzie monitorowanie przebiegu 

realizacji zadań zawartych w dokumencie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku 

stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby 

aktualizowanie Strategii w zakresie dostosowania jej do zmieniających się uwarunkowań. 

 

Do monitorowania, oceny realizacji Strategii, jego aktualizacji słuŜyć będzie system 

współpracy pomiędzy podmiotami Strategii oraz osiągane wskaźniki produktów. W celu 

monitorowania wdraŜania Strategii i oceny jego efektywności w stosunku do ustalonych celów, 

konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie powinny być podejmowane 

jeszcze przed rozpoczęciem wdraŜania Strategii lub we wczesnej fazie jego realizacji tak, aby 

odpowiednie dane mogły zostać zebrane. W większości przypadków moŜna im przypisać 

poziomy celów, które ogólnie odpowiadają celom dokumentu. 

MoŜemy wyróŜnić następujące poziomy wskaźników: 

� Wskaźniki wkładu odnoszą się do przyznanego budŜetu na kaŜdym poziomie pomocy. Tego 

rodzaju wskaźniki są wykorzystywane do monitorowania postępów w ramach zobowiązań       

i wypłat funduszy dostępnych dla danego działania w stosunku do jego dopuszczalnych 

kosztów. 
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� Wskaźniki wyników dotyczą działalności. Są one mierzalne w jednostkach fizycznych lub 

monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które otrzymały 

wsparcie finansowe). 

� Wskaźniki rezultatu wiąŜą się z bezpośrednim efektem spowodowanego przez działanie. 

Dostarczają one informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności i efektywności 

bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki te mogą być wyraŜane w jednostkach fizycznych 

(np. liczba uczestników, którzy ukończyli szkolenie, liczba wypadków drogowych) lub 

finansowych (obniŜenie kosztów transportu).  

� Wskaźniki wpływu dotyczą konsekwencji Strategii wykraczających poza jej bezpośrednich 

beneficjentów. MoŜna zdefiniować dwa typy wpływu: wpływ bezpośredni, czyli efekty, które 

występują po upływie pewnego czasu, ale bezpośrednio wiąŜą się z podjętymi działaniami 

oraz wpływ globalny tj. efekty w długim okresie, oddziałujące na szerszą populację.  

Ocena szczegółowego wpływu moŜe się rozpocząć dopiero w  momencie, gdy system 

monitorowania dostarczy odpowiednich informacji na temat postępów w realizacji oraz 

odpowiadających im rezultatów (efekty natychmiastowe oraz pośrednie wobec zatrudnienia, 

bezpośrednie zatrudnienie uczestników po zakończeniu szkolenia). 

 

8.3. Ocena efektywności wdraŜania oraz aktualizacja strategii 

 

Zaleca się skwantyfikowanie celów i związanych z nimi wskaźników odpowiadających 

celom i zadaniom. Nieuchronnie, jak we wszystkich zadaniach związanych z przewidywaniem, 

będzie w tej sytuacji wymagany, oprócz przetwarzania danych, element oceny. Zadanie ewaluacji 

Strategii będzie podzielone na trzy etapy: ewaluację ex-ante,  w połowie okresu i ex post. Na 

kaŜdym z tych etapów ewaluacja musi odnieść się do specyficznych zagadnień związanych            

z wykonywaniem Strategii. Wskaźniki stanowią więc główne źródło informacji, na których opiera 

się ewaluacja, ale jednocześnie same są przedmiotem specyficznej oceny na róŜnych etapach. 

Ewaluacja w połowie okresu powinna badać stopień osiągniętej skuteczności na 

podstawie wskaźników zebranych w toku monitorowania oraz ocenić jakość i odpowiedniość 

tych wskaźników. 

Ewaluacja ex post pozwala, na podstawie końcowych danych uzyskanych poprzez 

monitorowanie, na porównanie celów oczekiwanych z celami rzeczywiście osiągniętymi. 
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8.4. Aktualizacja dokumentu 

 

Aktualizacja Strategii jest waŜnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umoŜliwia bowiem 

stwierdzenie, czy Strategia realizowana jest prawidłowo, a jej załoŜenia nadal są aktualne. 

Uaktualnianie Strategii powinno polegać na: 

� analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób cykliczny, 

� stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

� sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

� bieŜącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

� utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o firmach, ofercie turystycznej, 

rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, moŜliwościach 

edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

� stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy.  

Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać winien raz do roku zespół ekspertów 

powołany przez Gminę Pogorzela.   

 

IX. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje zestawienie planowanych przez Gminę Pogorzela, zadań 

inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym, finansowym i czasowym. Jego opracowanie i coroczną 

aktualizację determinują głównie dwa czynniki: tj.: potrzeby lokalnej społeczności i moŜliwości 

finansowe Gminy. Dlatego WPI jest ściśle powiązany z budŜetem gminy na dany rok. Wieloletni 

Plan Inwestycyjny jest bardzo waŜnym narzędziem tak dla władz gminy jak i jej mieszkańców. 

Dla wszystkich jest podstawowym źródłem informacji, wzajemnej komunikacji i współdziałania 

róŜnych struktur w realnym programowaniu rozwoju gminy Pogorzela   

Podstawowe korzyści z wprowadzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego to:  

� pełniejsze uspołecznienie systemu planowania,    

� skuteczniejsze planowanie oraz kontrola wydatków Gminy,    

� skuteczna realizacja podstawowych załoŜeń i celów rozwoju Gminy,   

� jasne i przejrzyste zasady przyznawania środków dysponentom to większa wiarygodność 

Gminy,           



STRATEGIA ROZWOJU GMINY POGORZELA NA LATA 2008-2020 

 

 92  

� poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadań inwestycyjnych. 

WPI polepsza efektywną alokację środków i zwiększa konkurencyjność w walce               

o europejskie środki na inwestycyjne programy infrastrukturalne. Podstawowe zmiany, jakie wiąŜą 

się z wprowadzeniem system wieloletniego planowania inwestycyjnego (WPI) to modyfikacja 

systemu tworzenia planu inwestycyjnego, zasad i procedur przygotowania zadań inwestycyjnych          

i integracji WPI z budŜetem gminy. Do najwaŜniejszych aspektów zmian w tym względzie naleŜy: 

wydłuŜenie horyzontu planowania inwestycyjnego, moŜliwość dokładnego opracowania 

wszystkich potrzebnych informacji o inwestycji oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia 

jej realizacji, a takŜe określenie szczegółowych procedur związanych z całością prac nad 

przygotowaniem planu.        

 Wieloletni plan inwestycyjny będzie planem kroczącym, czyli corocznie aktualizowanym 

oraz będzie podstawą do tworzenia kolejnych budŜetów Gminy w zakresie zadań inwestycyjnych. 

Aktualizacja będzie się odbywać poprzez uzupełnienie danych dotyczących zadań juŜ ujętych             

w planie i wprowadzenie nowych zadań do planu w miarę moŜliwości finansowych Gminy. 

Skuteczne wprowadzenie planu inwestycyjnego wymaga zaangaŜowania się w proces 

planowania wszystkich, których ten proces dotyczy tj. mieszkańców, radnych, 

merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego, oraz wszystkich jednostek organizacyjnych 

Gminy (zakładów budŜetowych, jednostek budŜetowych, instytucji kultury, spółek z udziałem 

gminy).   
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X. PODSUMOWANIE  

 
Strategia Rozwoju Gminy Pogorzela na lata 2008 - 2020 wskazuje podstawowe kierunki 

rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Wśród podstawowych problemów, z jakimi Gmina 

musi się zmierzyć w okresie realizacji Strategii na pierwszy plan wysuwają się konieczność  

powstania i poprawy stanu gminnej infrastruktury technicznej oraz społecznej, a takŜe kwestie 

związane z rozwojem gospodarczym gminy. Niewielka skala jednostki oraz stosunkowo mały 

budŜet wpływają na potrzebę poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektowanych 

przedsięwzięć, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych UE. Korzystne zmiany, których 

wprowadzenie zakłada niniejsza Strategia, moŜliwe są do zrealizowania przy aktywnym 

zaangaŜowaniu społecznym ze strony ludności i przy wykorzystaniu istniejącego potencjału 

ludnościowego. Zakłada się poprawę atrakcyjności turystyczno - rekreacyjnej Gminy, poprzez 

wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz wielu interesujących miejsc i zabytków znajdujących 

się na obszarze gminy.  

Realizacja Strategii pozwoli znacząco podnieść komfort Ŝycia mieszkańców Gminy 

Pogorzela, co wpłynie bezpośrednio na pozytywną realizację misji jednostki, wskazanej                

w dokumencie.  
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