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   WPROWADZENIE 
    Szanowni Pa ństwo, 

W  1999 r. weszły w Ŝycie ustawy o samorządzie powiatowym i wojewódzkim. 
 Tym samym zakończono reformę administracyjną kraju. Powołane do Ŝycia powiaty i 
województwa sprostały oczekiwaniom. Demokracja lokalna uległa dalszemu umocnieniu. 
Przeprowadzona reforma zachowała w zasadzie w niezmienionej formie zakres kompetencji 
szczebla gminnego administracji. Funkcje szczebla powiatowego i wojewódzkiego określiły 
wymienione ustawy. 
     Nasz powiat naleŜy do powiatów średniej wielkości i ma charakter rolniczy. Skupia 7 
gmin, jego powierzchnia wynosi 608,4 km kw., a ludność przekracza 55 tysięcy. Cieszy fakt, 
iŜ pomimo wielu trudności dotychczasowa działalność powiatu jest odbierana przez 
społeczność lokalną bardzo pozytywnie. Powiat Kępiński spośród innych wyróŜnia 
sąsiedztwo z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Jest to duŜa szansa 
rozwoju, tak jak i rozwijana działalność kulturalna, oświatowa czy dbałość o wspieranie 
przedsiębiorczości. Dla naszego powiatu istotna jest przynaleŜność do województwa 
wielkopolskiego, jego tradycji, w tym  etosu rzetelnej pracy i gospodarności.   
     Otaczające uwarunkowania, wymogi gospodarki rynkowej, procesy integracyjne, 
spowodowały pojawienie się szeregu fundamentalnych pytań o naszą przyszłość, o to jak 
wykorzystać mocne strony powiatu, pojawiające się szanse rozwojowe  i zarazem 
ograniczać istniejące zagroŜenia. Nie ma prostych odpowiedzi na tak postawione pytania. 
MoŜna takŜe przewidzieć,Ŝe w najbliŜszych latach zwiększy się rywalizacja pomiędzy 
regionami.Jej efektem winien być wzrost jakości Ŝycia lokalnej społeczności. 
Trudno umiejętnie gospodarować zasobami ludzkimi ,przyrodniczymi czy finasowymi bez 
planu wieloletniego.Stąd zarząd powiatu podjął decyzję o przystapieniu do opracowania 
strategii rozwoju powiatu.Decyzja ta była podyktowana szczupłością środków finansowych 
jakie są w dyspozycji powiatu. Niezbędne analizy wykonano we własnym zakresie. 
Skorzystano równieŜ z konsultacji eksperta. 

W październiku 2002 r. został opracowany wstępny projekt „Strategii Rozwoju 
Powiatu Kępińskiego do 2010 roku”. Po uchwaleniu przez Radę Powiatu Strategia  będzie  
w sposób ciągły uzupełniana tak, aby była zgodna z dynamiką zachodzących przemian.      
Przedmiotem strategii jest sfera materialna przedstawiona w wymiarze przestrzennym, 
ekologicznym, społecznym i gospodarczym.Władze samorządowe są przekonane, Ŝe 
wdroŜenie Strategii Rozwoju Powiatu w Ŝycie jeszcze w 2003 r. spowoduje intensyfikację 
działań w ramach własnych kompetencji jak i szerzej otworzy drzwi na współpracę z róŜnymi 
środowiskami i  instytucjami  w kraju i zagranicą. Przesłanką takiego przekonania jest m.in. 
fakt, Ŝe opracowana Strategia  wpisuje się w szereg opracowań o podobnym charakterze 
np. „Strategię Rozwoju Regionalnego Polski” oraz „Strategię Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego”,a jej  fundamentalne cele realizują wizję samorządności zawartą w 
„Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego”. 
      Władze samorządowe, obserwując korzyści jakie wyniosły inne powiaty z posiadania 
planów strategicznego rozwoju wnioskują, Ŝe posiadany dokument sprzyja  rozwojowi bazy 
informacyjnej i działalności planistycznej w sferze operacyjnej, a takŜe racjonalizacji 
funkcjonowania infrastruktury społeczno-gospodarczej oraz usprawnianiu infrastruktury 
technicznej. Nasza praca i zaangaŜowanie  w osiąganie wspólnych, niekoniunkturalnych  
celów będą najlepszą gwarancją, Ŝe wizja powiatu zawarta w niniejszej Strategii  stanie się 
rzeczywistością.  
 
      Przewodniczący Rady Powiatu                                                      Starosta Kępiński 
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       ...............................................                                                          .......................... 
                   Czesław Kokot                                                                      Jerzy Trzmiel 
1. Uwagi metodyczne 
 
1.1.Uzasadnienia sporz ądzenia strategii 
 
    W wyniku dokonujących się procesów transformacji systemowej nastąpiła 
radykalna zmiana uwarunkowań i mechanizmów rozwoju gmin i powiatów. Stąd 
władze samorządowe Powiatu Kępińskiego stanęły wobec nowych, istotnych 
problemów wymagających rozwiązania, a związanych m.in. z planowaniem 
strategicznym rozwoju. Problemy te przybrały postać następujących pytań: 

• w jakim kierunku powinien rozwijać się Powiat ? 
• na jakich zasadach oprzeć rozwój Powiatu ? 
• w jaki sposób wykorzystać szanse oraz mocne strony Powiatu ? 
• jak uniknąć zagroŜeń i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom ? 
• w jaki sposób stymulować procesy rozwoju lokalnej gospodarki i stwarzać    
    dogodne warunki dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych ? 
• jak optymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny rolnictwa ? 
• w jaki sposób chronić interesy społeczności lokalnej i zapewnić jej poziom 
Ŝycia zgodny ze standardami Unii Europejskiej ? 

• w jaki sposób przygotować się do integracji z Unią Europejską ? 
     Rozwiązanie tych i  innych problemów musi uwzględniać optymalne 
wykorzystanie wszystkich zasobów regionu, tak aby osiągnąć wytyczone cele, 
odnoszące się do przyszłych ilościowych i jakościowych zmian.         
     Zatem, obecne uwarunkowania funkcjonowania Powiatu, wymagają od władz 
samorządowych stosowania nowych metod i stylów zarządzania, adekwatnych do 
dynamiki zmian zachodzących w otoczeniu. 
     Aby stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju społeczności lokalnej powinno 
odpowiedzieć się na zasadnicze pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i 
rozwijać się w przyszłości? Takie pytanie postawiła sobie Rada Powiatu  wraz z 
Zarządem. Odpowiedzią na to pytanie stało się opracowanie: „ Strategii Rozwoju 
Powiatu K ępińskiego do 2010 roku”.  MoŜna oczekiwać, iŜ przyniesie ona 
mieszkańcom powiatu szereg korzyści.  
     Oto niektóre z nich:  

• redukuje stopień niepewności funkcjonowania oraz rozwoju Powiatu w 
perspektywie wieloletniej; 

• umoŜliwia większą spójność działań np. w zakresie ochrony środowiska; 
• zwiększa zdolności adaptacyjne Powiatu do zmiennych warunków otoczenia, 

w tym wpływa na doskonalenie pracy samego Starostwa; 
• ułatwia podejmowanie decyzji kierowniczych w warunkach ryzyka i 

niepewności; 
• ułatwia przełamywanie barier rozwojowych i wykorzystanie pojawiających się  

szans; 
• określa cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu     
    opierając się na zasadzie ekorozwoju (rozwoju zrównowaŜonego); 
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• podporządkowuje działania operacyjne celom długofalowym; 
 
 

• optymalizuje gospodarkę zasobami ludzkimi, naturalnymi i materialnymi; 
• zwiększa szansę Powiatu na uzyskanie dodatkowych, zewnętrznych       
źródeł  finansowania inwestycji, jak  i pozyskania kapitału zagranicznego dla     
gospodarki lokalnej; 

• zwiększa wpływ społeczności lokalnej na kierunki rozwoju Powiatu oraz              
     pobudza oddolną inicjatywę i przedsiębiorczość; 
• stanowi istotny czynnik budowy samorządności oraz demokracji lokalnej. 

         „Strategi ę Rozwoju Powiatu K ępińskiego do 2010 roku”  cechuje m.in.: 
⇒ długi horyzont w czasie, 
⇒ identyfikacja i określenie priorytetowych zamierzeń,  
⇒ kompleksowe podejście do wyodrębnionych problemów, 
⇒ zgodność ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego , 
⇒ dostosowanie zamierzeń do moŜliwości organizacyjno-finansowych 

       jak i uwarunkowań prawnych. 
       Niniejsze opracowanie zawiera: kalendarium prac w którym przedstawiono 
podejmowane problemy i tematy konsultacji; podstawowe informacje o Powiecie; 
uwarunkowania ponadregionalne; mocne i słabe strony Powiatu; szanse i 
zagroŜenia dla lokalnego rozwoju wyodrębnione w wyniku przeprowadzonej analizy 
S.W.O.T. Zebrane informacje oraz przeprowadzone analizy pozwoliły na 
sformułowanie Misji i Deklaracji Intencji Samorządu Powiatu; wyodrębnienie 
kluczowych problemów, istotnych celów, zadań i kierunków rozwoju. Pracę 
zakończono przedstawieniem Wizji Rozwoju Powiatu do 2010 r. oraz zestawieniem 
najwaŜniejszych zadań przyjętych do realizacji, które podsumowały całość dzieła.  
     Kumulacja dotychczasowych doświadczeń samorządu oraz krystalizacja 
poglądów odnoszących się do przyszłości Powiatu  zaowocuje w najbliŜszej 
przyszłości przystąpieniem do rozwinięcia zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu  
treści. Podjęte prace doprowadzić powinny do opracowania programów 
wdroŜeniowych strategii rozwoju. Niniejsza praca chociaŜ syntetyczna spełnia 
wymogi planu długookresowego. Jest zarazem wprowadzeniem w najwaŜniejsze 
problemy, przydatnym równieŜ ze względu na opracowania makroregionalne tj. 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego „ oraz „Strategię rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego „ Niniejszy dokument ma równieŜ istotne znaczenie ze względu na 
powstałe strategie rozwoju poszczególnych gmin powiatu. 
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1.2. Podstawowe zało Ŝenia metodyczne 
 
     Strategia - w ogólnym ujęciu - oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów 
przez sterowanie rozwojem. Strategię powiatu moŜna definiować jako uŜytkowanie 
wszystkich sił tkwiących w lokalnych systemach, w formie długookresowego i 
wielkoskalowego planowania dla zapewnienia sukcesu w rozwoju. Planowanie 
strategiczne jest rozumiane jako świadomy, systematyczny i ukierunkowany na 
przyszłość, proces przygotowania i podejmowania decyzji dotyczących rozwoju 
gminy i stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, oraz koordynacji i 
integracji podejmowanych-przez władze samorządowe- działań realizacyjnych, na 
rzecz przyjętych ustaleń planistycznych z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia. 
Inaczej mówiąc, posługując się planowaniem strategicznym, ustalamy 
perspektywiczne cele stojące przed powiatem i określamy sposoby ich realizacji tak, 
aby nastąpiła harmonijna adaptacja powiatu do stanów otoczenia i związanych z 
nimi wyzwań rozwojowych. 
     Mając na uwadze obowiązki konstytucyjne państwa moŜna wyróŜnić kluczowe 
zadania strategiczne, które w znacznym stopniu stają się domeną polityki władz 
lokalnych. Dotyczy to zwłaszcza: 

- prowadzenia polityki wspierającej ograniczanie bezrobocia np. przez 
      wspieranie rozwoju małego biznesu, roboty publiczne i prace interwencyjne; 
- stwarzania korzystnych warunków dla instytucji i obywateli w realizacji prawa    
-     zakładania szkół; 
- realizacji prawa obywatela do opieki zdrowotnej czy uprawiania kultury 
      fizycznej; 
- prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych   

obywateli, w tym wspierania ich działań zmierzających do uzyskania 
 własnego  mieszkania.  

     W planowaniu strategicznym wyróŜnia się następujące etapy: 
     Etap I   - diagnozy stanu Powiatu ( w obszarach składających się na układ  
                    funkcjonalny ),  
     Etap II   - planowania strategicznego ( formułowania strategii ), 
     Etap III  - wdraŜania strategii, 
     Etap IV  - kontroli przebiegu realizacji strategii rozwoju i wprowadzania      
                     ewentualnych korekt. 
     Głównymi elementami strategii są: diagnoza prospektywna zakończona   
identyfikacją problemów rozwoju; wizja przyszłości poprzedzona określeniem pola 
działania, które jest uwarunkowane szeregiem szans i zagroŜeń rozwojowych; 
wyodrębnione cele rozwoju, które winny być przyjęte do realizacji w ustalonej 
kolejności oraz kierunki działania, którym naleŜy przyporządkować szczegółowe 
projekty i programy działania. 
Strategia ma na celu doprowadzić do takiego gospodarowania zasobami Powiatu, 
aby zapewnić mieszkańcom warunki umoŜliwiające wzrost poziomu Ŝycia oraz 
zaspokojenie bieŜących i przyszłych potrzeb. 
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Naczelną zasadą na której Powiat oprze swój rozwój będzie zasada 
zrównowaŜonego rozwoju. 
      
Przez rozwój zrównowaŜony rozumie się: 

- zachowanie moŜliwości odtworzenia się zasobów naturalnych, 
- racjonalne uŜytkowanie zasobów nieodnawialnych i zastępowanie ich    
      substytutami, 
- ograniczanie uciąŜliwości dla środowiska i nieprzekraczanie granic   
      wyznaczonych jego odpornością, 
- zachowanie róŜnorodności biologicznej,      
- zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa ekologicznego, 
- tworzenie podmiotom gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji 
      w  dostępie do ograniczonych zasobów i moŜliwości odprowadzania     
      zanieczyszczeń, 
- zapewnienie ochrony i racjonalnego kształtowania środowiska stanowiącego   

dobro ogólnonarodowe oraz tworzenie warunków sprzyjających  
urzeczywistnianiu  prawa obywateli do równoprawnego korzystania z wartości   
środowiska. 

     Takie ujęcie oznacza, iŜ rozwój społeczno-gospodarczy musi pozostawać w 
harmonii ze środowiskiem przyrodniczym.  
     Prace związane z opracowaniem „Strategii Rozwoju Powiatu K ępińskiego do 
2010 roku”  przebiegały w trzech płaszczyznach: merytorycznej, metodycznej i 
organizacyjnej. 
Na płaszczyźnie merytorycznej zrealizowano następujące działania: 

- sformułowano główne problemy rozwoju, 
- w ramach analizy S.W.O.T. wyodrębniono silne i słabe strony Powiatu oraz 

szanse i zagroŜenia dla dalszego rozwoju, 
- określono i uporządkowano cele i zadania do realizacji, 
- wskazano strategiczne kierunki rozwoju. 

Prace metodyczne obejmowały: 
- wybór metod i technik badawczych, 
- wypracowanie skutecznych metod komunikowania się i pracy w powołanym  

zespole tematycznym,  
- wybranie metod i sposobów uspołecznienia opracowania. 

Prace organizacyjne skupiły się głównie na powołaniu zespołu tematycznego 
(ds. opracowania kierunków rozwoju ) oraz ustaleniu harmonogramu prac.       
Po uchwaleniu niniejszej strategii, naleŜy przyjąć, iŜ opracowany dokument 
będzie podlegał dalszym zmianom tak , aby był stale adekwatny do zmian 
zachodzących w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Powiatu. 
    Konieczne są takŜe systematyczne korekty programów wdroŜeniowych lub 

opracowanie potrzebnych programów od podstaw np. w zakresie rozbudowy i 
unowocześniania infrastruktury technicznej ( sieci kanalizacji, modernizacji i budowy 
dróg itp.). 
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1.3. Przyj ęty tok pracy. 
 

Termin Uczestnicy Zagadnienia 
 
11.09.2002 r 

 
Zarząd 

 
Negocjacje waru7nków 
umowy 

 
30.09.2003 r  

 
Zarząd 
 

 
Podpisanie umowy 

 
09.10.2002 r 

 
Komisja ds. strategii 

 
Omówienie danych i 
informacji o powiecie; 
załoŜenie polityki 
przestrzennej i 
zrównowaŜonego rozowju, 
załoŜeń metodycznych 
strategii; zebranie danych 
o sytuacji w 
poszczególnych gminach, 
ich mocnych i słabych 
stronach, zadania na lata 
2003-2010. 

 
22.11.2002 r 

 
Zarząd 

 
Omówienie podstawowych  
problemów powiatu 
 

 
19.02.2003 r 

 
Komisja ds. strategii 

 
Zapoznanie ze wstepnym 
Projektem Strategii, 
uzgodnienie prorytetów 
rozowju powiatu, 
 

 
05.03.2003 r 

 
Zarząd oraz Kierownicy 
Wydziałów 

 
Wprowadzenie korektr 

 
13.03.2003 r 

 
Zarząd. Przedstawiciele 
gmin 

 
Zapoznanie z załoŜeniami 
Strategii Rozwoju Powiatu 
 

 
19.05.2003 r  

 
 Komisje Rady Powiatu 

 
Zapoznanie z załoŜeniami 
strategii 
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30.05.2003 r Rada Powiatu Kępińskiego Podjęcie Uchwały dot. 
Strategii Powiatu 
Kępińskiego 

 

2. Ogólna charakterystyka powiatu  
2.1. Poło Ŝenie , podział administracyjny ,ludno ść. 

Powiat kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski, 
w którym dominują tereny równinne do 200m n.p.m. Graniczy z trzema 
województwami : dolnośląskim , opolskim i łódzkim. NaleŜy do powiatów średniej 
wielkości , a jego powierzchnia wynosi 608,4 km.2 Obszar ten ,zamieszkuje około 56 
tys. osób. W skład powiatu wchodzi 7 gmin : Kępno, Baranów,  Bralin , Łęka 
Opatowska , Perzów , Rychtal,  Trzcinica. Jedynym miastem powiatu jest Kępno , w 
którym mieszka ponad 15 tys. osób. Przez tę swoistą stolicę , przebiegają waŜne 
szlaki komunikacyjne : Wrocław – Warszawa oraz Katowice – Poznań. NajbliŜszym 
większym ośrodkiem miejskim jest Ostrów Wlkp.(ok. 50 km.) , Kalisz oraz Wrocław 
(ok. 80 km.). Odległość od Poznania – stolicy województwa wielkopolskiego – 
wynosi ok. 180 km. 
Mapa Administracyjna Wielkopolski.  
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2.2 Sfera zarz ądzania i finansów 
 

Powiat Kępiński realizuje zadania  zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym. Są to zadania o charakterze ponadgminnym w 
zakresie: 

- edukacji publicznej , promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki 
prorodzinnej, wspierania osó niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i 
dróg publicznych, kultury, i ochrony dóbr kultury, klutury fizycznej i turystyki, 
geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchmościami, administracji 
architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i 
przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, 
przeciwdziałania bezrobociu,ochrony praw konsumentów,obronności, 
promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

- do zadań publicznych powiatu naleŜy równieŜ zapewnienie wykonywania 
określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych 
słuŜb, inspekcji i straŜy.   

 
Powiatowe Jednostki organizacyjne, Słu Ŝby i Inspekcje. 
 

Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej 

Powiatowy Urząd Pracy 

Powiatowy Zarząd Dróg 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  

Liceum Ogólnokształcące   

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi 

Zespół Szkół Specjalnych 
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2.2.1 Bud Ŝet Powiatu K ępińskiego     
  
Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budŜetu 
powiatu. 
BudŜet Powiatu Kępińskiego na rok 2003 został zaplanowany po stronie dochodów 
w  kwocie 22 353 183 zł,  i po  stronie wydatków 21 850 583 zł. 
Planowane wydatki  budŜetowe są niŜsze niŜ planowane dochody o kwotę  
502 600zł, stanowiącą  nadwyŜkę budŜetową. 
Dochody i wydatki budŜetu powiatu wg działów klasyfikacji budŜetowej przedstawia 
poniŜsza tabela: 
 

Dział Treść-Nazwa Działu Dochody Wydatki 
010 Rolnictwo i łowiectwo 472 400 472 400 
020 Leśnictwo 16 100 16 100 
600 Transport --- 1 290 427 
630 Turystyka i wypoczynek --- 1 000 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 271 172 194 400 
710 Działalność usługowa 175 900 175 900 
750 Administracja publiczna 1 740 418 3 723 410 
754 Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa 
1 854 000 1 854 000 

756 Dochody od osób 
prawnych,od osób fizycznych 
i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości 

305 857 --- 

757 Obsługa długu publicznego --- 314 076 
758 RóŜne rozliczenia 13 255 024 70 000 
801 Oświata i wychowanie 268 929 10 064 531 
851 Ochrona zdrowia 581 983 631 983 
853 Opieka społeczna 2 411 400 2 533 167 
854 Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
--- 336 189 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

--- --- 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

--- 137 000 

926 Kultura fizyczna i sport --- 36 000 
OGÓŁEM: 22 353 183 21 850 583 

 
Środki  finasowe otrzymane z zewn ątrz: 
1.subwencje         13 205 024 
2.dotacje na zadania zlecone        3 628 033 
3.dotacje na zadania własne        1 760 339 
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4.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych        305 857 
Środki finasowe stanowi ące dochody własne:                3 453 930 
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3.Diagnoza stanu powiatu  

3.1 Sfera ekologiczna 

Stan środowiska na terenie Powiatu K ępińskiego. 

 

Warunki geograficzno – przyrodnicze Powiatu Kępińskiego pozwoliły na 

wykształcenie na tym obszarze gospodarki o charakterze rolniczo – przemysłowym. 

Prawie cały powiat pod względem jakości gleb, poza Gminą Bralin o najsłabszych 

glebach, charakteryzuje się średnią przydatnością gleb dla rozwoju rolnictwa.W 

strukturze zasiewów dominują  zboŜa,a Gmina Trzcinica wyróŜnia się największym 

udziałem sadów.  

Działalność przemysłowa charakteryzuje się znacznym przetwórstwem produktów 

rolnych, są to:gorzelnie  - 3,mleczarnie – 2,mięsne - 13, 

spoŜywcze – 3; 

pozostałych branŜ: 

• drzewne     – 23 

• metalowe   – 8 

• budowlane – 4 

 

Liczby zakładów korzystających ze środowiska szacowana jest  na około 3,5tys  

( najwięcej zlokalizowanych jest w Kępnie). śaden z nich nie figuruje na liście 

wojewódzkiej zakładów szczególnie uciąŜliwych dla środowiska. Z bazy ewidencji 

zakładów odprowadzających ścieki do wód powierzchniowych  najwięcej ścieków 

odprowadza przedsiębiorstwo „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. w Kępnie do rzeki 

Niesób oraz inne oczyszczalnie z Bralina,Perzowa i Rychtala . 

Zdecydowanie nie pozytywnym zjawiskiem jest fakt wodociągowania jednostek 

osadniczych ( 487 km sieci wodociągowej, 9430 podłączeń do budynków), bez 

równoczesnego podejmowania rozwiązań dotyczących zorganizowanego 

odprowadzenia ścieków ( 48 km sieci kanalizacyjnej łącznie, 1398 podłączeń do 
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budynków), jak równieŜ ich neutralizacji. Proporcja przytoczonych danych 

statystycznych obrazuje rozmiar tego zjawiska. 

 
 

Istniejące oczyszczalnie  ścieków 
TAB.1 

Ilość dopływających ścieków 
do oczyszczalni 

Lp. Nazwa 
mechaniczno-
biologicznej 
oczyszczalni 

Przepustowość 
oczyszczalni 
[m³/d] 

Liczba osób 
obsługiwanych 
przez 
oczyszczalnię 

RównowaŜna 
liczba 
mieszkańców 
RLM 

Pora sucha 
min/max 
[m³/d] 

Pora mokra 
min/max 
[m³/d] 

1. Gminna w 
Bralinie 

200m³/d 1500 1.200 120 
120 

140 
140 

2. Komunalna 
Wodociągi 
Kępińskie 
Sp.z.o.o. 

8.100m³/d 15.800 28.251 2.900 
7.000 

4.000 
8.000 

3.  Dom Pomocy 
Społecznej w 

Rzetni 

51,3m³/d 600 243 37,4 
41,0 

40,9  
45,0 

4. Gminna w 
Perzowie 

416m³/d 1.525 690 88 
88 

90  
90 

5. Gminna w 
Rychtalu  

443m³/d 1.337 3.218 223 
260 

256 
280 

6. Gminna w 
Laskach 

375,5m³/d 2.078 182 160 
220 

180 
260 

7. Powiat 9.585,80m³/d 22.840 33.784   
 
/źródło: Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 

 
 

Oczyszczalnie ścieków przewidziane do modernizacji ,rozbudowy 
lub budowy 

TAB. 2 
Lp. Nazwa mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni 
Przepustowość 
oczyszczalni 
[m³/d] 

Liczba osób 
obsługujących 
przez 
oczyszczalnię 

RównowaŜna 
liczba 
mieszkańców 
RLM 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Gminna w Bralinie 400 m³/d 3.682 3.200 
2. Gminna w Szalonce 800m³/d 5.060 5.830 
3. Komunalna Wodociągi 

Kępińskie Sp.z o.o. 
9.000m³/d 31.980 37.916 

4. Gminna w Mikorzynie 254,6m³/d 1.682 2.125 
5. Gminna w Trębaczowie 200m³/d 1.000 800 
6. Powiat 9.585,80 m³   
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/źródło: Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 
 
 
I Ochrona powietrza.     
 
Największe źródła zanieczyszczenia. 

Na terenie Powiatu Kępińskiego według danych GUS nie  występują zakłady 
wykazywane jako najbardziej uciąŜliwe na obszarze województwa wielkopolskiego 
emitujących zanieczyszczenia do powietrza. 
Do zakładów mających szczególnie negatywny wpływ na stan powietrza zaliczyć 
naleŜy: 

• Fabrykę Aparatury Chemicznej „CHEMOMET” sp. z o.o. w Kępnie 
• Zakłady Mięsne S.A. w Kępnie 
• Energetykę Cieplną  - Kępno sp. z o.o. 
• OZChG „Pollena” – Zakład Produkcyjny Kępno 

 
W zagadnieniu stanu czystości powietrza warto zwrócić uwagę na istnienie na 
obszarze powiatu wielu zakładów stolarskich i meblarskich. Nie dopuszczalne jest  
spalanie odpadów poprodukcyjnych takich jak płyty wiórowe i laminowane w sposób 
tradycyjny.  
Neutralizacja tego typu odpadów wymaga posiadania przystosowanych instalacji i 
odpowiedniego pozwolenia.   
 
Stan zanieczyszczenia powietrza . 
 
 Pod koniec 2000 roku słuŜby ochrony środowiska dokonały badań stęŜeń średnio-
dobowych na dwóch stacjach pomiarowych w Kępnie. Wybrano miejsca poboru 
uwzględniając zarówno charakter zabudowy, otoczenia, sposób zagospodarowania 
przestrzennego, jak i sugestie dotyczące moŜliwości podłączenia aparatury i 
bezpiecznej jej eksploatacji . 
Stan powietrza atmosferycznego na terenie Powiatu Kępińskiego kształtują 
zanieczyszczenia gazowe(dwutlenek siarki,tlenki azotu) i pyłowe pochodzące z 
zakładów produkcyjno-usługowych,kotłowni miejskich i zakładowych oraz  palenisk 
domowych. 
Głównymi  Ŝródłami emisji dwutlenku siarki jest energetyka,tlenków azotu-
energetyka,transport i komunikacja natomiast pyłu-energetyka i technologie  
przemysłowe. 
Największymi  sprawcami  zanieczyszczenia  powietrza  na obszarze powiatu są 
zakłady przemysłowe,przede wszystkim licznie występujące zakłady  stolarsko- 
meblarskie.Brak stałego monitoringu emisji zanieczyszczeń uniemoŜliwia dokładną 
ocenę stanu powietrza w powiecie. 
Do chwili obecnej tylko dla Kępna raz teoretycznie określono średni opad pyłu w 
wysokośći 171,1. 
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Największymi na terenie powiatu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kępnie i 
Drop S.A.w Ostrowie Wlkp Zakład  Drobiarski w Kępnie oraz  Zakłady  Mięsne w 
Kępnie. 
Z monitoringu prowadzonego  w województwie Wielkopolskim głównie w większych  
miastach  wynika ,Ŝe cały czas obserwuje się spadek ilości  emitowanych do 
atmosfery szkodliwych  związków, co jest wynikiem między innymi wzrostu ilości  
zatrzymywanych w urządzeniach odpylających zanieczyszczeń 
pyłowych,wprowadzeniem nowych technologii spalania paliw stałych  oraz  zmianą 
nośnika energii z węgla na gaz  ziemny lub olej  opałowy lekki. 
Podstawowym  celem strategii i priorytetowym zadaniem  w dziedzinie ochrony 
środowiska jest właściwe kształtowanie klimatu akustycznego.Postępujący  proces 
urbanizacji,rozwój gospodarczy w szczególności transportu oraz przemysłu 
spowodowały zwiększenie liczby Ŝródeł hałasu oddziałujących na środowisko oraz 
wzrost emisji ze Ŝródeł juŜ istniejących. 
Liczba osób objętych w miejscu zamieszkania  uciąŜliwym lub szkodliwym 
oddziaływaniem hałasu nieustannie rośnie.Szczególne znaczenie ma zapewnienie 
właściwych warunków akustycznych  w obiektach takich jak 
szpitale,szkoły,przedszkola,Ŝłobki a takŜe budynki mieszkalne w porze nocnej. 
Klimat akustyczny w powiecie  kształtują  nastepujące typy Ŝródeł 
hałasu:komunikacyjne(drogowe),przemysłowe i komunalne. 
Najtrudniejszy problem w powiecie stanowi  hałas środowiskowy powodowany przez 
ruch drogowy. 
Analizując otrzymane  wartości  poziomów natęŜenie hałasu na wszystkich  
waŜnych ulicach Kępna stwierdzono,Ŝe w kaŜdym z 21 punktów pomiarowych jest  
przekroczona  dopuszczalna norma i wynosi  od 63,4 do 75,5(dB) 
TAB.3 

Nr 
pkt  

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Równowa Ŝny 
Poziom hałasu  

LAeg[dB]  

Kategoria 
drogi  

12 ul.Obrońców pokoju 26-wylot z 
miasta 

75,5 krajowa 

7 ul.Poznańska 13 75,2 krajowa 
6 ul.Poznańska 53 –wylot z miasta 74,9 krajowa 
10 ul.Warszawska 57 74,3 Krajowa 
9 ul.Kwiatowa-przy „Biedronce” 73,2 Krajowa 
8 ul.Gen.Świerczewskiego 21 72,7 Krajowa 
21 ul.Wrocławska 49 71,3 Powiatowa 
1 ul.Wieluńska 22 70,4 Powiatowa 
19 Al.Marcinkowskiego-stadion Polonia 69,9 Powiatowa 
20 ul.Broniewskiego 7 69,9 powiatowa 
Nr 
pkt  

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Równowa Ŝny 
Poziom hałasu  

LAeg[dB]  

Kategoria 
drogi  

18 Al.Marcinkowskiego 15 69,8 krajowa 
4 ul.Rynek 21 66,6 gminna 
15 ul.Gen.Sikorskiego –szpital 66,3 powiatowa 
16 ul.Ks.Wawrzyniaka 28 66,2 powiatowa 
3 ul.Kościuszki-UmiG 65,3 powiatowa 
14 ul.Wiosny Ludów 12 65,3 powiatowa 
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13 ul.Obrońców Pokoju 9 65,3 gminna 
2 ul.Młyńska 7 65,1 powiatowa 
11 ul.Warszawska 20 64,6 gminna 
17 ul.Ks.Wawrzyniaka 19 64,3 gminna 
5 ul.Rynek 35 63,4 gminna 

 
/źródło:Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 

 
Natomiast z dostępnych danych poniŜej przedstawiamy poziom  hałasu poza 
miastem Kępnem na terenie Gminy Bralin oraz Gminy Kępno. 
 
TAB.4 

Równowa Ŝny poziom 
hałasu L Aeg[dB] 

NatęŜenie ruchu podczas 
pomiarów [poj./h] 

Lp Lokalizacja 
Punktu 

Dzień noc Ogółem pojazdy 
cięŜkie 

1 Bralin,gmina 
Kępno,powiat 

kępiński, 
ul.Wrocławska 53 

77,5  768 252 

2 Olszowa ,gmina 
Kępno,powiat 
Kępno,szkoła 

podstawowa-droga 
krajowa nr 8 

Warszawa-Wrocław 

78,2  684 172 

3 Świba 72,gmina 
Kępno,powiat 
kępiński-droga 
krajowa nr 8 

Warszawa-Wrocław 

75,5  690 234 

  /źródło:Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 
 
II. Hałas przemysłowy 
 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego 
kształtowania klimatu  akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i 
warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właścicieli 
JeŜeli w otoczeniu zakładu hałas w środowisku przekracza obowiązujące wartości 
dopuszczalne,wymagane jest  uzyskanie przez właściciela pozwolenia na 
emitowanie hałasu. 
Poprawę  klimatu akustycznego w środowisku moŜna uzyskać np. poprzez wymianę 
hałaśliwych urządzeń na emitujące hałas o mniejszym poziomie,stosowanie 
obwodów dŜwiękochłonnych Ŝródeł hałasu,ekranów akustycznych,tłumików 
akustycznych,zwiększenie izolacyjności akustycznej budynków,przebudowę 
instalacji wentylacyjnych. 
Reasumując celem zmniejszenia emisji hałasu drogowego naleŜy podejmować 
wszelkie moŜliwe działania . 
Wymaga to m.in. 
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-dokonania wnikliwej analizy układu komunikacyjnego miasta(ograniczenie 
 prędkości dopuszczalnych na określonym odcinku drogi,poprawa płynności ruchu 
 pojazdów lub ograniczenie moŜliwości wjazdu pojazdów cięŜkich), 
-budowa obwodnicy  na drodze krajowej nr 11 , 
-budowa obwodnicy na drodze krajowej nr 8,która ujęta jest jako zadanie w 
„harmonogramie realizacji programu rządowego budowy autostrad i dróg 
 ekspresowych”;data realizacji 2006-2007. 
-zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego  dróg (remontowanie nawierzchni  
 ulic) 
-wykonania zabezpieczeń urbanistycznych zabudowy mieszkalnej i zabudowy 
 podlegającej ochronie(osłony,okna dŜwiękochłonne) 
-stosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych(budowa ekranów akustycznych na 
 wybranych terenach zabudowy mieszkaniowej) 
-wprowadzenie na terenach zabudowy zwartej zieleni wysokiej 
-budowa atrakcyjnych ciągów pieszych i sieci dróg rowerowych. 
 
III. Pola elektromagnetyczne 
 

Przez Miasto i Gminę Kępno przebiega 8,336 km nowo zmodernizowanej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV.SłuŜy ona  
wyłącznie do przesyłu energii elektrycznej. 
Wykonane  pomiary potwierdziły ,iŜ wartości dopuszczalne pól elektrycznych (E) i 
magnetycznych(H) określone przepisami dla miejsc dostępnych dla ludzi (E=10kV/m 
i H=80A/m) nie  są przekroczone w Ŝadnym  miejscu pod linią ani w jej otoczeniu. 
NatęŜenie pola magnetycznego nie przekroczyło 21 A/m,a  natęŜenie pola 
elektrycznego nie przekroczyło wartości 2,4 kV/m. 
Innym Ŝródłem emisji pól elektromagnetycznych są coraz liczniej budowane stacje 
bazowe telefonii komórkowej.Są to urządzenia radiolokacyjne wytwarzające pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do  
300 000 MHz. 
W powiecie do chwili obecnej  wybudowano 8 stacji bazowych .Z analizy badań 
kontrolnych wykonanych po wybudowaniu kaŜdej z nich  ,wynika ,iŜ nie występują 
przekroczenia wartości dopuszczalnej,tj. 0,1 W/m² 
(tj. dopuszczalny poziom gęstości mocy pola w miejscach dostępnych dla ludzi). 
 
IV. Wody powierzchniowe 
 

RzeŜba terenu powiatu jest mało urozmaicona ,przewaŜają równiny ,a jedynie 
na północny – zachód od Kępna, w okolicach Czermina i Weronikopola obszar 
wznosi się na wysokość około 200m n.p.m.Znaczna  część obszaru powiatu 
kępińskiego leŜy w zlewni Niesobu,a tylko niewielka południo-zachodnia część 
obszaru przypada na zlewnię Czarnej Widawy-dopływu Widawy uchodzącej do 
Odry. 
Sieć wód powierzchniowych  jest dobrze rozwinięta.Głównymi ciekami powiatu są: 
Niesób z dopływami (Potok Czermiński, dopływ spod Parzynowa, Świbska Struga) 
Czarna Widawa oraz Pomianka.Występują równieŜ licznie  rowy melioracyjne. 
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śródłowy ciek Niesobu zwany Szumną Wodą znajduje się na zachód od Bralina koło 
miejscowości Gola,na wysokości 180 m n.p.m.W miejscowościach Tabor Wielki  
występuje  zjawisko bifurkacji  tzn. część wód  przekazywanych jest do dorzecza 
Czarnej Widawy,która płynie  od Miechowa,po czym w Dalborowicach 
(woj.dolnośląskie) uchodzi  do Widawy-dopływu Odry,a część wód poprzez rzekę 
Niesób przekazywana jest  do rzeki Prosny. 
Do  rzeki Niesób powyŜej Kępna uchodzą:od północy-Potok Czermiński i dopływ 
spod Parzynowa,od południa  dopływ spod  Mroczenia.Na wysokości Donaborowa z 
Niesobem łączy się Świbska Struga.W Wieruszowie(woj.łódzkie)Niesób  uchodzi do 
Prosny.W zlewni Prosny tuŜ poniŜej Opatowa znajduje się takŜe Pomianka mająca 
swój początek na zachód od Lasek(Smardze),na wysokości 185 m n.p.m. 
Powiat pozbawiony jest jezior i większych  zbiorników wodnych. 
 
Wykaz zbiorników retencyjnych dolinowych prognozowa nych do budowy na 
terenie powiatu k ępińskiego w ramach  programów retencjonowania wód. 
 
TAB.5 

        
Nazwa       

zbiornika 

gmina powiat Nazwa cieku 
wodnego 

Powierz 
-chnia 
zalewu 

(ha) 

Poje 
-mność 
(mln m³) 

Projekto- 
-wany termin 

realizacji 

Szacunko 
-wy 

koszt 
inwestycji 

(tys.zł) 
Przyby- 

- 
szów 

Kępno Kępno Str.Parzynowsk
a 

45 0,68 2002-2004 3 400 

Biada- 
-szki 

Baranów 
Łęka 

Opatows
ka 

Kępno Niesób 160 3,24  16 200 

Skoro- 
-szów 

Rychtal Kępno Studnica 90 2,25  11 200 

Gręba- 
-nin 

Baranów Kępno Jamnica 40 0,59 2006-2010 3.200 

 
/źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 
V. Zagro Ŝenie wód podziemnych 
 

Na terenie powiatu przewaŜającymi źródłami zagroŜeń  są przede wszystkim 
obiekty posiadające niedostateczną izolację z podłoŜa, a mogące spowodować 
pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podskórnych, które posiadają 
powiązania z wodami głębszego podłoŜa. 
Potencjalnym zagroŜeniem był przede wszystkim nieczynny mogilnik 
przeterminowanych pestycydów zlokalizowany w Przybyszowie, który został 
zlikwidowany wiosną 2003roku. 
Nielegalne  wysypiska odpadów oraz pochodzące często jeszcze z lat 70- tych 
zakładowe stacje paliw nie posiadające badań szczelności zbiorników i instalacji 
podziemnych. 
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 Zbyt rzadko wykonywane badania  wód pobranych z piezometrów wokół składowisk 
odpadów i  innych potencjalnych Ŝródeł zanieczyszczeń  (stacje paliw) nie pozwalają 
na monitorowanie zagroŜeń wód podziemnych.    
 
 
 
 
 
TAB.6 Cieki naturalne w Powiecie K ępińskim  
Lp. Nazwa cieku Długość cieku w km. 
1 2 3 
1. Niesób 23,4 
2. Samica 17,46 
3. Kierzno Donaborów 12,60 
4. Struga Parzynowska 11,00 
5. Samica 7,90 
6. Czarna  Widawa 12,42 
7. Rów Domasłowski 5,84 
8. Studnica 8,77 
9. Głuszyna 3,87 
10. Głuszynka 5,40 
11. Pomianka 21,20 
12. Rów  Lipie 4,55 
13. Rów Rakowski 7,40 
14. Rów Laskowski 3,85 
15. Pratwa 1,85 
16. Struga spod Zalesia 5,53 

Razem: 152,68 
17. Rowy wg ewidencji 781,1 
18. Rowy melioracyjne objęte 

działalnością Związku Spółek 
Wodnych w Kępnie 

530,8 

/źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 

       
TAB.7 Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnyc h 

Zatwierdzone zasoby z utworów w (m³/h) 
Czwartorzędowych Trzeciorzędowych jurajskich 

Lp. 
 

Nazwa 
gminy 

Ogółem 
m³/h 

Komunalne 
m³/h 

Ogółem 
m³/h 

Komunal
ne m³/h 

Ogółe
m m³/h 

Komunal
ne m³/h 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Baranów 240 205     
2. Bralin 236,50 153     
3. Łęka 172,4 162     
4. Kępno 785,7 454 29 9 51 51 
5. Perzów 173 157     



 24 

6. Rychtal 218 150,7 18 18   
7. Trzcinica 488,7 358,90     
8. Powiat 2.314,3 1.640,60 47 27 51 51 
9. Razem 

zatwierdzone 
zasoby 

2.412,3 1.728,60     

/źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 

Zestawienie  stopnia zwodociągowania gmin na dzień 31.12.2002r 
 
TAB.8 
Lp. Nazwa gminy Istniejąca sieć 

wodociągowa(bez 
przełęczy)[km] 

Przewidywana do 
budowy sieć 
wodociągowa[km] 

Procent 
zwodociagowania 
gospodarstw 
domowych[%] 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Baranów 83,2 8,0 85% 
2. Bralin 78,3 - 96% 
3. Łęka Opatowska 61,0 4,0 98% 
4. Kępno 157,0 7,0 97% 
5. Perzów 51,2 - 97% 
6. Rychtal 60,7 3,0 98% 
7. Trzcinica 51,5 12,0 99% 
8. Powiat 542,90 34,0 95,7% 

 
/źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 

 
 
TAB.9 

Istniejąca zbiorcza sieć kanalizacyjna 

Ilo ść 
odprowadzanych 
ścieków 

Lp Nazwa gmin Ogólna 
liczba 
mieszkańców 

Długość 
w km 

Liczba 
mieszkańcó
w 
korzystając
ych z 
kanalizacji 

Procentowy 
udział 
mieszkańców 
korzystających z 
kanalizacji 
4:3[%] 

Pora sucha 
śr/max 
[m³/d] 

Pora 
mokra 
śr/max 
[m³/d] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Baranów 7.350 12,6 1.200 16,3 225 

547 
311 
664 

2. Bralin 5.538 10 1.500 27,1 120 
120 

140 
140 

3. Łęka Opatowska 5.210 - - - - - 
4. Kępno 24.658 41 14.600 41 2.675 

6.453 
3.689 
7.936 

5. Perzów 3.972 12,7 1.105 27,8 88 
88 

90 
90 
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6. Rychtal 4.066 8,0 1,337 32,9 223 
260 

256 
280 

7. Trzcinica 4.823 11,4 2.078 43,1 160 
220 

180 
260 

8. 
 

Razem w powiecie 55.617 95,7 21,820 39,2 3.491 
7.688 

4.666 
9.270 

  
/źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 

 
 

Zestawienie przewidywnej do budowy biorczej sieci k analizacyjnej  
TAB.10  

Przewidywana do budowy sieć kanalizacyjna Lp
. 

Nazwa 
gminy 

Ogólna 
liczba 

mieszkań
- 

ców 

Długoś
ć 

[km]  

Docelowa 
liczba 

mieszkańców 
korzystającyc

h 
z kanalizacji 

Procentowy 
udział 

mieszkańców 
korzystającyc

h z 
kanalizacji 

7:3 

Docelowa 
liczba 

mieszkańców 
korzystającyc

h 
z 

indywidualne
go 

systemu 
oczyszczalni 
ścieków 

Procentowy 
udział 

mieszkańców 
docelowo 

korzystającyc
h 

z kanalizacji 
9:3 

Koszty 
tyś. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1 Baranó

w 
7.350 33,74 7.300 99,6 50 0,7 15.180 

2 Bralin 5.538 29,4 4.690 84,7 848 15,3 5.170 
3 Łęka 

Opat. 
5.210 55,0 5.060 97,1 150 2,9 22.342 

4 Kępno 24.658 105,52 24.345 98,7 313 1,3 30.859,
1 

5 Perzów 3.972 36,6 3.900 98,2 72 1,8 3.750 
6 Rychtal 4.066 45,0 4.000 98,4 66 1,6 22.500 
7 Trzcinic

a 
4.823 31,0 4.000 82,9 823 17,1 8.178 

8 Razem 
w 

Powieci
e 

55.617 336,26 53.295  2.322  107.97
9 

 /źródło-Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa-Starostwo Powiatowe/ 
 
 
VI. Ochrona powierzchni  ziemi 
 
a/  Gleby 
 
Według badań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu dominująca 
część uŜytków rolnych Powiatu Kępińskiego  - 73 %  - to gleby kwaśne i bardzo 
kwaśne o Ph< 5,5. 
Najwięcej jest ich w gminach: Trzcinica ( 85 % ), Łęka Opatowska ( 80 % ), 
Kępno(75%),  Baranów ( 72 % ), Bralin i Rychtal ( 67 % ) i Perzów ( 22 % ). 
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Aby przeciwdziałać niekorzystnemu zjawisku zakwaszenia gleb naleŜy prowadzić 
zabiegi wapnowania  50 % uŜytków rolnych. Proces ten jest konieczny i potrzebny 
dla 63 % uŜytków rolnych w Gminie Trzcinica, 56 % w Gminie Łęka Opatowska, 55 
% w Gminach Kępno i Baranów, 51 % w Gminie Rychtal i 49 % w Gminie Bralin. 
Natomiast w Gminie Perzów nie ma potrzeby wapnowania.                 
Generalnie gleby są dość zasobne w fosfor.Wymagają natomiast nawoŜenia  
potasem i magnezem. 
Podczas badania zawartości metali w glebach  w 1997 roku stwierdzono pojedyncze 
przekroczenia zawartości granicznych.W Mnichowicach(gm.Bralin) zanotowano 
silne zanieczyszczenie miedzią(IV stopień) i podwyŜszoną zawartość niklu 
(I stopień),w Bałdowicach(gm, Perzów) zanieczyszczenie kadmem i ołowiem -
osiągnięto I stopień. 
Zanieczyszczenie gleb siarką wiąŜe się z oddziaływaniem lokalnych Ŝródeł 
zanieczyszczenia.Próby  wykazujące bardzo wysoką zawartość siarki 
siarczanowej(podwyŜszoną wskutek  antropopresji) pochodziły z następujących 
miejscowości:Mnichowice(gm.Bralin),Remiszówka  
(gm.  Rychtal),Smardze(gm.Trzcinica),Ignacówka (gm. Trzcinica). 
 
b/. Gospodarka odpadowa. 
 
 Na terenie  powiatu kępińskiego znajdują się  następujące  składowiska odpadów: 
 
1.Gmina Baranów  –składowisko odpadów komunalnych  w  Donaborowie: 
właścicielem obiektu jest gmina Baranów;obiekt oddany do eksploatacji w 
listopadzie 1999 roku/obecnie uŜytkowana jest I kwatera;powierzchnia składowiska 
2,557 ha;całkowita pojemność składowiska wynosi 71985. m³ przewidywany okres 
eksploatacji 32,2 lata;na składowisko przyjmowane są odpady komunalne;segregacji 
podlegają na składowisku odpady z ogrodów(drewno,gałęzie itp.)odpady 
wielogabarytowe (stare meble,palety itp.),zuŜyty sprzęt  gospodarstwa  
domowego;w kontenerach typu KP-7 segregacji podlegają odpady typu 
szkło,złom,tworzywa sztuczne(surowce  wtórne); 
 
2. W Gminie Bralin  –składowisko odpadów komunalnych na Sowiej Górce w 
obrębie gruntów Nowej Wsi KsiąŜęcej: 
właścicielem  obiektu jest  Gmina w Bralinie a dzierŜawcą Zakład Usług 
Komunalnych-Bogdan  Świątek;obiekt oddany do eksploatacji 30 grudnia 
1999r.;powierzchnia składowiska 3,36 ha;aktualna pojemność składowania  18,6 
tys.m³;pojemność składowiska 86 800 m³ przewidywany czas eksploatacji 96,4 
lata;na składowisko przyjmowane są odpady komunalne; 
w wydzielonych boksach segregacji podlegają odpady typu 
szkło,złom,opony,tworzywa sztuczne,odpady wielogabarytowe(surowce wtórne);w 
kontenerach  typu KP-7 segregacji podlegają odpady niebezpieczne typu lampy  
fluorescencyjne,baterie; 
 
3. W Gminie K ępno  – składowisko odpadów komunalnych w  Mianowicach: 
właścicielem obiektu jest Gmina Kępno a dzierŜawcą Zakład Usług Komunalnych 
„CALORING”Kępno;obiekt  funkcjonuje od 1963r.; 
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powierzchnia składowiska 5,8 ha;na składowisko przyjmowane są odpady 
komunalne; z uwagi na  nieuregulowane sprawy własnościowe  gruntów nie 
uzyskano wymaganych decyzji w zakresie Prawo budowlane(pozwolenie na budowę 
i uŜytkowanie).Podjęto próbę dostosowania składowiska do obecnych przepisów 
ochrony środowiska,przeprowadzenia rekultywacji i ostatecznego zamknięcia; 
 
  4. W Gminie Perzów  –składowisko odpadów komunalnych  w miejscowości Gęsia      
Górka: właścicielem jest Gmina Perzów ;obiekt  uzytkowano w latach 1975-
1976;powierzchnia składowiska 3,15 ha;ze względu na  negatywne wyniki badań 
geologicznych terenu(wysoki poziom wód gruntowych) zaniechano w tym miejscu 
budowy składowiska i zamknięto je z dniem 1 maja 1999r a jego rekultywację 
przewiduje się na lata 2003-2004; 

 
5. W Gminie Rychtal -składowisko odpadów komunalnych w Proszowie: 
właścicielem  terenu jest Gmina Rychtal;obiekt zaczęto uŜytkować w latach 80-tych 
a zamknięto 31 stycznia 2001r;obecnie dąŜy się do przeprowadzenia rekultywacji 
terenu składowiska; 
 
6.  Mogilnik w Przybyszowie: 
jest to teren po byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”w Kępnie 
obecnym właścicielem jest  Gmina w Kępnie;szacuje się ,Ŝe złoŜono tam co 
najmniej 23 Mg pestycydów zgromadzonych w 10 betonowych zbiornikach.W latach 
80-tych i w roku 1990 zostało złoŜonych obok mogilnika ponad 100 Mg soli 
hartowniczych z byłej Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie itp; 
Dzieki staraniom Starostwa Powiatowego w Kępnie mogielnik  ten  został 
zlikwidowany  wiosną 2003roku. 
III Gospodarka  odpadami. 
 Na podstawie wydanych decyzji w latach  1999-2002 na wytwarzanie odpadów w 
powiecie kępińskim rocznie wytwarzanych jest: 
odpadów niebezpiecznych od 460 Mg w 1999roku do 3290 Mg w 2002r; 
odpadów innych niŜ niebezpieczne odpowiednio  od 10,2 tys Mg do 43,0 tys Mg w 
2002r;(z tego odzysk  do ponownego wykorzystania –odpady drzewne,surowce 
wtórne,odpady przemysłu spoŜywczego itp.-średniorocznie Mg 8,5 tys. 
 
 c/ Segregacja odpadów 
              
 W poszczególnych gminach za wyjątkiem gminy Baranów ,zbiórka 
wyselekcjonowanych odpadów jest słabo rozwinięta.Segregacji w gospodarstwach 
domowych podlegają surowce wtórne:makulatura,szkło,metale. 
 
Wnioski 
 
Gminy oraz zakłady winny stworzyć warunki do segregacji odpadów zarówno w 
gospodarstwach domowych jak i  na składowiskach 
Z powodu wysokich kosztów składowania na terenie  powiatu  nie  powinno być 
więcej niŜ 1-2 składowiska w pełni zorganizowane. 
W gminie Kępno planowana jest budowa  komunalnego wysypiska śmieci. 
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 VII. Ochrona przyrody  
Na terenie powiatu kępińskiego występują obszary prawnie chronione,szczególnie 
cenne przyrodniczo.Zajmują one łącznie 15,7% ogólnej powierzchni powiatu. 
Są to częściowe obszary chronionego krajobrazu ( 9 561,8 ha),obejmujące 
fragmenty niektórych gmin i tak: 

•  „Dolina Prosny”- utworzony w 1996 roku,rozciągający się na części obszaru 
gmin:Łęka Opatowska i Trzcinica, 

• „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlinna Odolannowska”- obejmuje część 
terenu gminy Kępno 

oraz cztery rezerwaty przyrody (18,4 ha): 
 
Rezerwat przyrody „Studnica”  Nadleśnictwo Syców, Gmina Rychtal. Rezerwat o 
powierzchni 5,78 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu 
mieszanego z udziałem jodły i świerka na granicy zasięgu. Z rzadkich roślin rosną 
tutaj: widłak jałowcowaty, porzeczka czarna oraz paprotki – zachyłka trójkątna i 
zachyłka oszczepowata.  
Rezerwat przyrody „Las Ł ęgowy w Dolinie Pomianki”.  Nadleśnictwo 
Doświadczalne – Zakład Leśny Doświadczalny Siemianice. Rezerwat o pow. 6,05 h. 
Rezerwat utworzony w celu zachowania zespołu lasu łęgowego. Drzewostan w 
wieku 90 lat tworzą olsza czarna i jesion wyniosły. Olsza osiąga w rezerwacie 
wysokość 31 metrów. Warstwa zimiwa jest bardzo bogata. Ogółem w rezerwacie 
występuje 127 gatunków roślin. 
Rezerwat przyrody „Stara Buczyna w Rakowie”.  Zakład Doświadczalny 
Siemianice- Łęka Opatowska. Rezerwaty o powierzchni 3,51 ha.Głównym 
przedmiotem ochrony jest bogaty drzewostan bukowy na granicy naturalnego 
zasięgu. W runie leśnym występują takie gatunki jak: trądownik bulwiasty, konwalia 
majowa, fiołek leśny, perłówka jednokwiatowa, szczawik zajęczy, konwalia 
dwulistna, kosmatka owłosiona, dąbrówka rozłogowa 
Rezerwat przyrody „Oles w Dolinie Pomianki”.  ”. Zakład Doświadczalny 
Siemianice- Łęka Opatowska. Rezerwaty o powierzchni 3,09 ha.Głównym 
przedmiotem ochrony drzewostan olszowy – olchy czarnej tworzący drzewostan 
jednopiętrowy. W runie występują gatunki charakterystyczne dla olsu jesionowego: 
śledzienica skrętnolistna, ostroŜeń błotny, kmieć błotna, pokrzywa zwyczajna, 
niecierpek pospolity i bodziszek cuchnący.                          
Ponadto w powiecie istnieją 23 pomniki przyrody-są to przede wszystkim okazy 
pojedyńczych drzew lub ich skupiska np.”Aleja dębowa w Mikorzynie” oraz Dęby 
Bralińskie. 
DuŜe znaczenie dla środowiska  naszego terenu  ma utworzenie w 1996 roku 
„Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie” na ogólnej  powierzchni 47 
643 ha.  
Na terenie naszego powiatu występuje znany coraz szerzej w kraju ekotyp sosny 
rychtalskiej. 
W kraju podobnych Leśnych Kompleksów Promocyjnych utworzono 12. 
Leśny Zakład Doswiadczalny Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1998roku w 
miejscowości Laski w sąsiedztwie z arboretum i ośrodkiem szkoleniowym 
utworzył”Klasę Leśną”.W powiecie realizowany jest juŜ od kilku lat „Program 
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poprawy lesistości” ze szczególnym nasileniem zalesień w ostatnich latach,gdzie 
szacuje się zalesienie około 300 ha gruntów porolnych ze środków: 
budŜetu  państwa,PHARE itp. 
Stan środowiska poprawi się po zrealizowaniu zamierzeń w zakresie budowy 3 
zbiorników retencyjnych na naszym terenie. 
Przedsięwzięcia  słuŜące ochronie środowiska z reguły nie występują samoistnie 
,lecz są realizowane w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki.W 
konsekwencji wyróŜniamy bardzo szeroką paletę przedsięwzięć (około 70) 
realizowanych przez róŜne podmioty w róŜnych działach ochrony.Ta róŜnorodność 
powoduje ,Ŝe w głównej mierze mogą być one realizowane równolegle i nie ma 
moŜliwości ich hierarchizacji. 
 
3.2 Sfera społeczna 
3.2.1 Demografia 
Ludność Powiatu Kępińskiego wg stanu na dzień 31 grudzień 2002 rok liczyła 
ogółem 55.616 tys. mieszkańców , w tym  28 tys.200  kobiet. 

            *   Miasto  Kępno liczyło 15.049 mieszkańców,  
• Gmina  Kępno (miasto i wieś) 24.786,         

            gminy wiejskie: 
• Baranów 7360,                                            
• Bralin      5538,                                            
• Łęka Opatowska 5201,                               
• Perzów   3936,     
• Rychtal   4031, 
• Trzcinica 4764,                                        
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LICZBA MIESZKA ŃCÓW W GMINACH W POWIECIE 
KĘPIŃSKIM 

KĘPNO
44,57%

TRZCINICA
8,57%

RYCHTAL
7,25%

PERZÓW
7,08%

ŁĘKA OPATOWSKA
9,35%

BARANÓW
13,23%

BRALIN
9,96%

OBSZAR ZAJMOWANY PRZEZ GMINY W POWIECIE 
KĘPIŃSKIM

KĘPNO
20,39%

TRZCINICA
12,35%

RYCHTAL
15,91%

PERZÓW
12,40%

ŁĘKA OPATOWSKA
12,73%

BARANÓW
12,22%

BRALIN
14,00%

  
W 2002 roku zawarto małŜeństw w Powiecie Kępińskim 318, narodzin  

nowych mieszkańców było 610, zgonów 518. Przyrost naturalny wyniósł 125, saldo 
migracji +16. 

Struktura wieku ludności Powiatu Kępińskiego na koniec roku 2001 
charakteryzowała się duŜym odsetkiem ludności w okresie produkcyjnym 33724,w 
tym kobiety 16064, w wieku przedprodukcyjnym 14542, w tym kobiety 7152,  w 
wieku poprodukcyjnym 7333, w tym kobiety 4997. 
Prognoza ludności według ekonomicznej grupy wieku powiatu kępińskiego w latach 
2003 – 2020 – wiek przedprodukcyjny 
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Wyszczególnienie 
 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2010 

 
2015 

 
2020 

 
Powiat K ępiński 
 

 
13820 

 
13473 

 
13181 

 
12061 

 
12028 

 
12254 

 
 
Prognoza ludności przyjęta dla powiatu kępińskiego w latach 2005-2020 
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   Ludno ść ogółem 
 

 
56.040 

 

 
56.438 

 

 
56.913 
 

 
56.121      

 
 
 
W 1988 r. powiat liczył ogółem 55.333 mieszkańców, w tym 27.182 kobiet 
i 28.151 męŜczyzn. Do 2002 r. nie odnotowano znaczącego przyrostu naturalnego  
NaleŜy przyjąć, iŜ w 2010 r. powiat będzie miał mniejszą liczbę mieszkańców niŜ 
w 2003 r. Jednak  tendencja spadkowa i przyjmowane wartości ujemne nie 
odbiegają od ogólnego trendu ogólnokrajowego. Saldo migracji winno wahać się w 
granicach 0.4 do +16.  
 
3.2.2 Rynek Pracy 
 
Stopa Bezrobocia 
 
 Jako zasadniczy miernik bezrobocia rejestrowanego w powiecie, na koniec 
grudnia ubr. wynosiła 11,9% i naleŜała do najniŜszej w woj. wielkopolskim,  po 
powiecie poznańskim. W stosunku do roku 2001 stopa bezrobocia spadła  o 0,3%. 
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1

Stopa bezrobocia na koniec XII 2002

Polska w oj. w ielkopolskie pow iat kępiński
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Charakterystyczną cechą bezrobocia jest jego silne zróŜnicowanie 
przestrzenne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w rozpiętości stopy bezrobocia 
pomiędzy województwami, a tym samym między powiatami. W woj. wielkopolskim 
najniŜsza stopa bezrobocia występowała w powiecie poznańskim – 8,0%,                  
a najwyŜsza w powiecie złotowskim 28,2%. 
 
Poziom bezrobocia 
 
Na koniec grudnia ubr. w rejestrze bezrobotnych pozostawało 31961 osób. W 
stosunku do roku 2001, poziom bezrobocia spadł o 138 os., tj. 4% (moŜna przyjąć, 
Ŝe co 17 mieszkaniec powiatu był bezrobotnym). Bezrobocie spadło prawie we 
wszystkich gminach powiatu. Największy spadek bezrobocia,                  w liczbach 
bezwzględnych, odnotowano na terenie MiG Kępno – 31 osób, najmniejszy w 
gminie Perzów – 18 osób (był to równieŜ największy spadek procentowy – 12%). 
Tylko w gminie Rychtal bezrobocie wzrosło o 6 osób. 
 
 

 

Ewidencja osób  pobieraj ących zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne. 

 
Jest to specyficzna kategoria osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie 
posiadają statusu bezrobotnego, nie mniej jednak, w momencie rejestracji muszą 
spełniać wszelkie warunki zastrzeŜone dla osób bezrobotnych. 
 Osoby te pobierają z Funduszu Pracy tzw. stałe świadczenia, tj. zasiłki lub 
świadczenia przedemerytalne. W roku 2002 poziom tej populacji charakteryzował 
się niewielkim wzrostem.  
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Aktywizacja  Zawodowa Bezrobotnych 
 

W roku 2002 połoŜono szczególny nacisk na poprawę sytuacji bezrobotnych 
zaliczanych do tzw. grup ryzyka, czyli absolwentów, kobiet długotrwale 
bezrobotnych, osób z terenów wiejskich oraz o niskim poziomie wykształcenia.  
 

Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych w Ramach Środków Funduszu 
Pracy  

Jednym z priorytetowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2002r. było 
aktywne łagodzenie i ograniczanie rozmiarów bezrobocia.  
Do tego celu urząd wykorzystywał najbardziej skuteczne programy rynku pracy tj. 
prace interwencyjne, tzw. umowy absolwenckie, staŜe pracy, roboty publiczne, 
szkolenia i przekwalifikowania oraz poŜyczki z Funduszu Pracy.  
∗ W roku 2002r powiat kępiński – na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 

otrzymał kwotę 813.100 zł. 
Podkreślić naleŜy, iŜ środki na walkę z bezrobociem w 2002 zostały zwiększone aŜ 
o 40% (tj. o 231.800zł.), głównie ze względu na wdroŜenie rządowego programu 
„Pierwsza praca”. 

 

 
W roku 2002 bezrobotni objęci zostali następującymi programami rynku pracy. 

- prace interwencyjne, 
- roboty publiczne, 
- staŜe pracy, 
- refundacja absolwencka, 
- poŜyczki z Funduszu Pracy. 

- program „Pierwsza Praca” – aktywizacja zawodowa absolwentów.  

- 
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Wykres przedstawiaj ący przydzialone środki Funduszu Pracy                            
na aktywizacj ę bezrobotnych w latach 1998 - 2002
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Głównym załoŜeniem programu jest przygotowanie młodzieŜy do samodzielnego 
poszukiwania pracy. 
Programem „Pierwsza praca” w 2002r. objęci zostali wszyscy absolwenci 
zarejestrowani w PUP . 
Ogółem zatrudnienie znalazło 218 absolwentów, o 90% więcej niŜ w roku 
poprzednim. 
 

Autorskie Programy Powiatowego Urz ędu  Pracy:  

 „Wejście w świat pracy absolwentów 2002”(piąta edycja) . 

 „Planuję karierę” 

„Warsztaty readaptacyjne” 
 

Aby usprawnić obsługę klientów na terenie powiatu  utworzeno 5 punktów 

obsługi osób bezrobotnych w gminach: 

Bralin,Ł ęka Opatowska,Perzów,Rychtal,Trzcinica. 

 
 

 

 
3.2.3 Kultura , promocja  i sport. 
  

Od początku swego istnienia Powiat Kępiński starał się uatrakcyjnić ofertę 
kulturalną Kępna i gmin wchodzących w skład powiatu .Znaczącym 
przedsięwzięciem w tym zakresie było powołanie w listopadzie 1999r Powiatowej 
Biblioteki Publicznej z siedzibą w  Kępnie.Miała ona wykonywać nie tylko zadania w 
zakresie udostępniania księgozbioru ale równieŜ stanowić miejsce działalności 
kulturalnej.Posiada ona księgozbiór skatalogowany w  systemie komputerowym 
SOWA,zbiór ksiąŜek mówionych dla osób niewidomych i  niedowidzących jak i 
zbiory multimedialne. Nowością jest udostępnienie  mieszkańcom kilku stanowisk 
komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu.W bibliotece uruchomiono 
wspólnie z Wielkopolskim Towarzystwem Kulturalno-Ekonomicznym „Droga” Punkt 
Informacji Europejskiej. Biblioteka jest takŜe miejscem wielu wystaw prac  
plastycznych,miejscem prezentacji twórczości artystów ,organizatorem 
konkursów,warsztatów dziennikarskich,warsztatów dotyczących nowoczesnych 
metod aktywizujących pracę bibliotekarzy ,organizatorem spotkań autorskich 
,prezentacji gmin. W planach biblioteki uwzględniono systematyczne zwiększanie 
liczby stanowisk  z dostępem do internetu,stworzenie sieci komputerowej 
obejmującej wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu ,powiększenie zbiorów 
ksiąŜki mówionej,multimediów i księgozbioru podręcznego ,stworzenie punktu 
biblioterapeutycznego. Tradycją stał się cykl imprez skierowanych do młodzieŜy 
szkolnej.Są to m.in.: „Przegląd Piosenki Obcojęzycznej”, „Przegląd Zespołów  
Tanecznych” ,”Przegląd Teatrów”,Konkursy Recytatorskie,Ortograficzne,Biesiada 
Literacka czy Festiwal Piosenki Dziecięcej . 
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Rokrocznie Starostwo jest organizatorem duŜego festynu rekreacyjnego 
„PoŜegnanie lata”,a od trzech lat Zarząd Powiatu Kępińskiego organizuje  Targi 
Przemysłu Meblowego i Przedsiębiorczości, które juŜ odniosły swój sukces.  
Z roku na rok zwiększa się ilość wystawców branŜy 
meblowej,ogólnobudowlanej,motoryzacyjnej oraz spoŜywczej. 
Bardzo duŜym osiągnięciem dla Starostwa Powiatowego w Kępnie jest równieŜ 
otrzymanie Tytułu HIT-2002 za opracowanie Powiatowej Strategii Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym, która przyczyniła się do przyznania powiatowi kępińskiemu 
programu pilotaŜowego Domino. 
Program ten  otrzymały 23 powiaty w Polsce i wiąŜą się one z duŜą dotacją 
finansową z PFRON. 
Starostwo Powiatowe przekazuje informacje na swojej stronie internetowej 
/www.kepno.com.pl/,współpracuje takŜe z lokalnymi mediami:radiem SUD , 
telewizją TELE-SUD oraz lokalnymi tygodnikami: Ilustrowany Tygodnik 
Powiatowy,Tygodnik Kępiński,Puls Tygodnia czy gazeta poznańska. 
Wydawany  jest takŜe rokrocznie Folder Powiatu Kępińskiego,mapy i kalendarze. 
Działalność kulturalną na terenie powiatu prowadzi wiele instytucji gminnych. Na 
szczególną uwagę zasługuje tutaj Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Piotra 
Potworowskiego w Kępnie.Jego załoŜycielem w 1938 r. i pierwszym kierownikiem 
był T.P.Potworowski.Muzeum jest instytucją wielodziałową i posiada zbiory 
:archeologiczne-od paleolitu do póŜnego średniowiecza,historyczne-kolekcja 
obrazująca powstanie i rozwój cechów w Kępnie.W skład  muzeum wchodzi  takŜe 
Galeria „AE” załoŜona w 1989r. Galeria jest organizatorem wielu wystaw autorskich  
malarstwa i rzeŜby. Do  tradycji  naleŜą juŜ coroczne plenery malarskie,w których 
biorą udział artyści z całej Polski. 
Na terenie Kępna działa od 20 lat Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
A.Tansmana. Prowadzi ona zajęcia w klasach :fortepianu,gitary 
,skrzypiec,akordeonu,klarnetu, saksofonu,fletu poprzecznego.Efekty swojej pracy 
często prezentuje na licznych pokazach i koncertach. W 1994 r powstał w Kępnie 
Klub Tańca Towarzyskiego „Helkon”.Obecnie klub zrzesza ok. 80 tancerzy w 
grupach :5-6 lat,7-10 i powyŜej 14 lat.Jego członkowie odnoszą od wielu lat 
znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej. 
21 stycznia 1973 roku zostało w Kępnie załoŜone Towarzystwo Miłosników Ziemi 
Kępińskiej.Zajmuje się ono upowszechnianiem i propagowaniem 
najwartościowszych zjawisk kulturowych ,walorów turystycznych oraz osiągnięć 
społecznych i gospodarczych regionu,a takŜe ochrona zabytków ,pomnaŜaniem 
dziedzictwa kulturowego oraz inspirowaniem i popieraniem działalności wydawniczej 
dotyczącej Ziemi Kępińskiej. 
Aktywną działalność kulturalną prowadzi takŜe Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Na stałe wpisały się juŜ w kalendarz  miejski liczne koncerty muzyczne,czy 
kabaretony.Mówiąc o działalności kulturalnej naleŜy równieŜ podkreślić aktywność 
poszczególnych gmin ,a szczególnie bibliotek. Rangę międzynarodową uzyskał juŜ 
plener malarski organizowany przez Gminę Baranów ,a Ośrodek Kultury w Perzowie 
zasłynął w całej Polsce jako  kuŜnia talentów malarskich. 
Na  terenie powiatu kępińskiego działa Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej”Przemysław”,które powstało w 1959 r.Celem Ogniska jest prowadzenie 
działalnosci w sferze kultury fizycznej, a w szczególności w dziedzinie rekreacji 
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ruchowej. W ramach działalności Ogniska funkcjonują sekcje piłki noŜnej  i 
siatkowej. Stowarzyszenie co roku jest organizatorem wielu imprez sportowo- 
rekreacyjnych o  zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. 
 Hufiec ZHP Kępno działa w strukturach Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.Zasięg 
działania obejmuje powiat kępiński.W 1996r ZHP ponownie stał się członkiem 
Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Otworzyło to przed jego członkami 
nowe,ciekawe perspektywy. W powiecie kępińskim istnieje równieŜ Harcerski Klub 
Lotniczy”Orlik”,który powstał na bazie VI Męskiej Harcerskiej DruŜyny Lotniczej.Od 
1988 roku klub posiada balon na ogrzewane powietrze kategorii AX-7 wykonany na 
Węgrzech,który zarejestrowany jest jako SP BYŁ”ZUCH”.Okres ponad 10 lat 
działalności zaznaczył się wieloma sukcesami sportowymi w skali kraju.Balon po 
koniecznym remoncie uzyskał klasę sportową formatu. 
Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe powiat w dalszym ciągu powinien kłaść nacisk 
na realizację kalendarza imprez kulturalnych.NaleŜy pracować nad poziomem 
organizowanych imprez dąŜyć do tego aby oprócz celów integrowania 
poszczególnych gmin stanowiły one promocję powiatu i dąŜyły do zasięgu 
ponadlokalnego.NaleŜy wspierać uzdolnioną młodzieŜ jak i lokalnych 
twórców.Wspomagać tworzenie zespołów ludowych.Promować miejscowych 
artystów.Większą uwagę naleŜy zwrócić na wydawanie opracowań 
regionalnych,które nie powinny sprowadzać się tylko do wykonania folderów. 

Powiat wspomaga organizacyjnie i finansowo wiele imprez o zasięgu 
ogólnopolskim.Są to m.in. Ogólnopolskie Zawody Balonowe,Ogólnopolski Turniej 
Piłki Ręcznej Dzieci,Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy, Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego, Regionalne Mistrzostwa w „Duathlonie”. 
Współpracując z gminami wspiera imprezy gminne jak: Turniej Mieszkańców 
Wsi,Turniej Rad Gmin,Wyścig Kolarski,Mikołajkowy Turniej Siatkówki,Biegi 
Niepodległościowe. 
Powiat  jest organizatorem takŜe cyklu zawodów szczebla powiatowego w 11 
konkurencjach sportowych. 
Powiat organizując imprezy systematycznie podnosi ich poziom organizacyjny jak i 
sportowy.Jest to doskonała promocja dla regionu. NaleŜy priorytetowo traktować 
imprezy o  zasięgu ogólnopolskim,ponadlokalnym.NaleŜy większy nacisk połoŜyć na 
rekreację i  turystykę.Niezbędne jest opracowanie szlaków turystycznych jak i 
wytyczenie ścieŜek rowerowych. Efekty pracy naleŜy wydać w formie 
przewodników.NaleŜy takŜe wspierać  agroturystykę, zaplecze  gastronomiczno –
hotelarskie jak równieŜ stwarzać warunki do tworzenia bazy sportowej i rekreacyjnej. 
 
Współperaca zagraniczna. 
 

W 1999 roku Zarząd Powiatu Kępińskiego rozpoczął starania o nawiązanie 
współpracy z krajami Unii Europejskiej. Skorzystano z trwającej od 1994 roku w 
Kepińskim Liceum Ogólnokształczącym wymiany uczniów z niemickim liceum w 
Aurich oraz udział tegoŜ liceum w unijnym programie Socrates-Comenius /1996/. 
Zarząd Powiatu Kępińskiego korzytsając z wizyt gości z Niemiec przekazał list z 
propozycją współpracy. Delegacja powiatu kępińskiego odwiedziła niemickie 
starostwo w lutym 2002 roku co zaowocowało podpisaniem oficjalnej umowy o 
współpracy powiatu polskiego i niemickiego 28 sierpnia 2002 roku. 
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RównieŜ w 1999 roku Starosta Kępiński wystosował list intencyjny do 
samorządu w Anglii do miasta Newguay proponując współpracę. List został przyjęty 
przez władze tego miasta i w dniach 21 maja – 2 czwerwca 2000 powiat kępiński 
gościł delegację  Anglielskich samorządowców. Rewizyta samorządowców z 
powiatu kępińskiego obyła się w marcu 2001 roku. W sierpniu tego samego roku 
podczas II Powiatowych Targów Przemysłu Meblowego i Przedsiębiorczości powiat 
gościł burmistrza Newguay. Partnerskie kontakty z przedstawicielami samorządu 
angielskiego pozwolą powiatowi kępińskiemu skorzystać nie tylko z doświadczeń i 
wiedzy, ale umoŜliwią staranie się o pomoc finansową z funduszy unijnych. Ponadto 
powiat liczy na wymianę młodzieŜy. 

Od 2001 roku powiat kępiński nawiązał współpracę poprzez kontakty 
przedstawicieli policji z Węgierkim miastem Kiskore. Jest to miasto połoŜone w 
województwie Eger. W 2002 roku powiat kępiński gościł delegację samorządowców 
oraz piłkarki ręczne, które brały udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 
Dzieci do lat 13 organizowanym corocznie w Kępnie. Natomiast delegacja naszych 
samorządowców odwiedziła Kiskore i okolice w lipcu 2002 roku biorąc udział w 
corocznym Święcie „Tisza-Tu”. Kontakty pozwoliły wypracować na początku 
wymianę młodzieŜy, która będzie miała swój początek w lipcu 2003 roku. Na 
zaproszenie Starosty Kępińskiego delegacja węgierskich samorządowców będzie 
równieŜ gościła w naszym powiecie w czerwcu 2003 roku. 
3.2.4 Oświata 
 

Od początku swego funkcjonowania powiaty przejęły rolę organu 
prowadzącego dla szkół ponadgimnazjalnych , szkół specjalnych, poradni 
psychologiczno- pedagogicznych a takŜe część zadań z zakresu kultury , sportu i 
turystyki. 
Na terenie powiatu kępińskiego działają obecnie cztery szkoły ponadgimnazjalne tj. 
Liceum Ogólnokształcące nr I im. mjr H. Sucharskiego w Kępnie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Słupi. Powiat jest takŜe organem prowadzącym dla Zespołu 
Szkół Specjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie. 
W szkołach tych uczy się obecnie około 3100 uczniów w tym około 400 w 
oddziałach dla dorosłych.W chwili przejęcia powyŜszych placówek przez powiat były  
one głęboko niedofinansowane, część z nich była zadłuŜona i wszystkie wymagały 
nakładów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę stan obiektów oraz wysokość 
posiadanych środków przystąpiono do prac remontowych. Natychmiastowej pomocy 
wymagał Zespół Szkół Specjalnych. W ciągu dwóch lat nakładem ponad 800 000 
złotych dokonano kompleksowej modernizacji. 
Wykorzystując środki powiatu a głównie fundusze z zewnątrz w tym z PFRON-u 
dokonano wymiany okien, wszelkich instalacji, wykonano sanitariaty przystosowane 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
Obecnie szkoła posiada piękne, nowo wyposaŜone sale lekcyjne, nowoczesną 
pracownię komputerową. 
W roku 2001 rozpoczęto największą powiatową inwestycję oświatową – budowę sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Została ona oddana do 
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uŜytku w końcu 2002r. Jest to nowoczesny, pełnowymiarowy obiekt, który w 
znacznym stopniu poprawi warunki nauki jak i pracy w danej placówce. 
Planowane na tę inwestycję środki ok. 2 ml zł  pochodziły częściowo ze środków  
zewnętrznych ale głównie ze środków powiatu. Wykonano takŜe kapitalny remont 
dachu Liceum Ogólnokształcącego nr 1.Jednocześnie z wymienionymi powyŜej 
dwoma priorytetowymi inwestycjami zrealizowano zadania nieco mniejsze ale o 
równie duŜym znaczeniu. 
Przykładem niech będzie oddanie w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr H. 
Sucharskiego nowoczesnej pracowni komputerowej i siłowni, remont porycia 
dachowego , remont i zmianę systemu ogrzewania w internacie w Słupi, 
modernizacja świetlicy i pomieszczeń piwnicznych oraz częściowa wymiana okien w 
Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych nr 2,generalny remont pomieszczeń Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. W wyniku przekształceń dotychczasowych szkół 
powołano trzy licea ogólnokształcące,trzy licea profilowane,trzy technika,dwie 
zasadnicze szkoły zawodowe w tym jedną specjalną.MłodzieŜ moŜe kontynuować 
naukę w trzech szkołach policealnych. 
Uruchamiając kierunki ,zawody czy decydując o rozszerzonym programie nauczania 
wzięto pod uwagę aspiracje i oczekiwania  uczniów,potrzeby rynku pracy,a takŜe 
moŜliwości bazowe i  kadrowe szkół.W tym celu juŜ dwa lata przed wprowadzeniem 
zmian powołano specjalny zespół ds. restrukturyzacji oświaty 
ponadgimnazjalnej.Przeprowadzono dokładną analizę oczekiwań ,zebrano dane 
demograficzne,zasięgnięto opinii biura pracy  jak i  powiatowej rady zatrudnienia. 
Dokładna analiza sytuacji demograficznej pokazuje, Ŝe liczba dzieci realizujących 
obowiązek szkolny na terenie powiatu  będzie malała. 
Biorąc pod uwagę liczbę dzieci urodzonych w 1986r.(924) i w 1999 (631) widać ,Ŝe 
spadek ten wyniesie  ok. 32% .MoŜna powiedzieć,Ŝe w związku z tym za 12 lat 
zmniejszy się liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych do około 2000 a co za tym 
idzie nie ekonomiczne będzie prowadzenie czterech szkół. 
Do końca roku szkolnego 2004/2005 prowadzone będą w szkołach oddziały starych 
typów szkół. Wcześniej organ prowadzący utworzy szkoły uzupełniające i 
policealne.Zwłaszcza w  przypadku tych drugich jest to szansa na szybkie 
uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji młodego człowieka.Wydaje się takŜe,Ŝe jest to 
szansa na to aby w przypadku niŜu demograficznego w jednej z placówek stworzyć 
kompleks szkół policealnych. 
Obserwacje i analiza pokazują,Ŝe rolę tę mógłby spełnić obiekt w Słupi.Tworzenie 
tych szkół powinna poprzedzić jednak głęboka analiza rynku pracy. 
Priorytety w kształceniu jak i rynek pracy ulegają obecnie ciągłym 
przeobraŜeniom.Widoczne to jest takŜe w wyborze typów szkół i kierunków 
kształcenia. 
Następuje wyraŜna zmiana w wyborze dalszej drogi edukacji. Porównując dane z 
roku szkolnego 2000/2001 i 2002/2003 widzimy wzrost zainteresowania uczniów 
szkołami kończącymi się egzaminem maturalnym szczególnie  liceum 
ogólnokształcącym.Jeszcze dwa  lata temu 32% młodzieŜy wybierało szkoły 
zawodowe.Obecnie widząc znaczenie wykształcenia w zdobyciu pracy jest to juŜ 
tylko 25,5 %  (tab.1) 
Tab 11 
 Rok szkolny 2000/2001 Rok szkolny 2002./2003 
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 liczba uczniów % liczba uczniów % 
Licea 
ogólnokształcące 

250 27,9 318 34,7 

Licea i technika 361 40,3 364 39,8 
szkoły zawodowe 285 31,8 233 25,5 
RAZEM 896 100 915 100 
 
/źródło:Wydział Oświaty,Kultury i Sportu-Starostwo Powiatowe./ 
 

Wydaje się ,Ŝe proces ten będzie postępował ale ostatecznie naleŜy 
przygotować miejsca w szkole zawodowej na poziomie 20-23% liczby uczniów w 
roczniku. 
JuŜ po pierwszym roku funkcjonowania liceów profilowanych widać,Ŝe ten typ szkoły 
nie  będzie cieszył się duŜym zainteresowaniem. Uczniowie nie zdobywają w nim 
zawodu a fakt  realizacji części godzin w przedmiotach „zawodowych” daje mniejsze 
moŜliwości w przygotowaniu  się do studiów wyŜszych. Obserwacje te pozwalają 
planować w przyszłości liczbę oddziałów w poszczególnych typach szkół. 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację kępińskiego rynku pracy,trudno  jednak 
jednoznacznie określić jego preferencje.Sytuacja jest bowiem mało stabilna .DuŜe 
znaczenie  ma zapewne środowisko pracodawców oraz otoczenie gospodarcze 
,jednak nie naleŜy tej sytuacji absolutyzować. Zadaniem szkół nie jest tylko 
kształcenie dla aktualnych potrzeb rynku pracy lecz kreowanie tego rynku ,biorąc 
pod uwagę przede wszystkim aspiracje uczniów i rodziców.W podobny sposób 
formułuje swoją opinię grono  ekspertów rządowych, które opracowało materiał 
pn.”Edukacja dla rozwoju”. 
„Nie da się przewidzieć w dłuŜszej  perspektywie zmian na rynku pracy i nie ma 
sensu ustawiania całego procesu edukacyjnego pod kątem wątpliwych prognoz. 
Potrzebna jest dziś raczej edukacja do aktywnego uczestnictwa w zmiennym rynku 
pracy (bez granic) i w społeczeństwie obywatelskim. Odporność na zmiany sytuacji 
Ŝyciowej musi być wytrenowana i uzupełniona motywacją” 
Mówiąc  o strategii oświatowej naleŜy podkreślić,Ŝe niezwykle waŜnym elementem 
w tym  przypadku są moŜliwości finansowe samorządu .Rzutują one takŜe na 
kształtowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych,   ukazują bowiem jakie moŜliwości 
edukacyjne i materialne będą miały placówki kształcące młodzieŜ w powiecie 
kępińskim.Wydatki na zadania oświatowe stanowią największą grupę wydatków 
samorządu powiatowego(ok. 45-50%).DuŜe zaległości z lat poprzednich sprawiają 
,Ŝe duŜą ich część przeznacza się na inwestycje i remonty i nie wystarcza pieniędzy 
na zajęcia pozalekcyjne czy fakultatywne, podwyŜszenie wynagrodzeń pracowników 
oświaty.Sytuacja ta niestety pogarsza się.W naliczaniu subwencji nie uwzględnia się 
faktu,Ŝe kształcenie uczniów  w liceum ogólnokształcącym jest o wiele droŜsze niŜ w 
szkole zawodowej a kwota bazowa na ucznia jest dla odmiany mniejsza. 
Naliczana  subwencja nie przewiduje takŜe inwestycji oświatowych ,co przy braku 
dochodów samorządu powiatowego znacznie ogranicza  jego moŜliwości. 
Zaległości  są w tym zakresie znaczne. Kompleksowej modernizacji z wyjątkiem 
Liceum Ogólnokształcącego nr I wymaga system ogrzewania szkół. WiąŜe się to  
nie tylko z wymianą sieci grzewczej ale z systematyczną wymianą okien a takŜe 
ociepleniem budynków.DuŜych nakładów wymagają obiekty sportowe.Basen i sala 
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gimnastyczna w Słupi jak i sala  gimnastyczna w liceum im. H.Sucharskiego 
wymagają modernizacji.Dodając do tego brak  sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 ,której budowa wydaje się  być konieczna ,otrzymujemy 
priorytety inwestycyjne ,które wymagają uruchomienia znacznych środków 
finansowych. 
Tworząc sieć szkół dokonano szczegółowej analizy kosztów kształcenia ucznia w  
poszczególnych placówkach.Pokazały one ,Ŝe koszt ten w przypadku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Słupi jest dwukrotnie większy niŜ w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr2.Jest to efekt rozbudowanej bazy szkoły ,która kształciła 
uczniów w  kierunkach rolniczych spadku zainteresowania szkołą i duŜymi kosztami 
eksploatacyjnymi. NaleŜy przypomnieć ,Ŝe obiekt wymaga kompleksowej 
modernizacji.Wydaje się zasadne umieszczenie w tym obiekcie szkół policealnych 
jak i przeanalizowanie  moŜliwości uruchomienia tam uczelni kształcącej na 
poziomie  licencjata.W Kępnie znajduje się ośrodek kształcenia na poziomie 
wyŜszym- Wydział Zamiejscowy WyŜszej Szkoły Zarządzania ”Edukacja” we 
Wrocławiu. Wydział Zamiejscowy uczelni działa juŜ trzy lata na rynku kępińskim 
proponując kształcenie  na poziomie licencjata, na kierunkach zarządzanie i 
marketing o specjalnościach:zarządzanie finansami i psychologia zarządzania. 
Uczelnia umoŜliwia zdobycie w dalszej kolejności tytułu magistra poprzez 
kontynuację nauki we Wrocławiu. Coraz częstszym zjawiskiem staje się rejestracja 
szkół niepublicznych, które prowadzą działalność zarówno w formie kursowej jak i 
stacjonarnej.Wymienić tutaj  naleŜy szkoły policealne ,językowe jak i szkoły 
prowadzące kształcenie ustawiczne. 
Warunkiem dobrego funkcjonowania szkół jest optymalizacja  gospodarki cieplnej 
jak i dbałość o obiekty sportowe.Jest to warunek konieczny do realizacji celów 
związanych z wysokim poziomem kształcenia ,zgodnym z wymogami rynku pracy, 
szczególnie pod kątem integracji europejskiej. 
Planowanie średniookresowe w zakresie oświaty winno być elastyczne ze względu 
na zmienność uwarunkowań a szczególnie dynamikę rynku pracy i konieczność 
reagowania na jego potrzeby. 
Wymagania stawiane procesowi kształcenia zawodowego w reformie oznaczają ść 
odejście od traktowania szkoły jako instytucji samowystarczalnej w zakresie 
kształcenia zawodowego.Stąd wymóg szerokiej oferty szkół policealnych 
uzupełnionej propozycjami szkół prowadzących szkolenie ustawiczne. 
Wchodząc  w szczegóły naleŜy zadbać o wysoki poziom i róŜnorodność nauczania 
języków obcych poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej i stwarzanie optymalnych warunków pracy.Poprzez tworzenie 
kolejnych nowoczesnych pracowni komputerowych zadbać o poziom  umiejętności 
w zakresie  informatyki.WaŜnym elementem kształcenia powinna być edukacja 
regionalna i ekologia. 
NaleŜy zadbać o rozwijanie zainteresowań uczniów oraz połoŜyć większy nacisk na 
pracę z uczniami zdolnymi poprzez organizację szerokiej propozycji zajęć 
pozalekcyjnych .Poprzez tworzenie szkół uzupełniających naleŜy  zwiększyć procent 
uczniów zdających egzamin maturalny .Uczniom ,którzy z róŜnych  przyczyn  nie 
mogą podjąć nauki na studiach wyŜszych naleŜy zaproponować szeroką ofertę szkół 
policealnych umoŜliwiających zdobycie oczekiwanych kwalifikacji zawodowych. 
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3.2.5 SłuŜba zdrowia  
 

SPZOZ w Kępnie realizuje opiekę medyczną nad pacjentami głównie Powiatu 
Kępińskiego oraz sąsiednich powiatów na bazie szpitala , poradni specjalistycznych,  
pracowni diagnostycznych , działu pomocy doraźnej i fizykoterapii. Szpital posiada 
ogółem 244 łóŜka,  3 łóŜka w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz 5 stanowisk w 
stacji dializ. SPZOZ zatrudnia 437 pracowników , w tym 35 lekarzy , 168 
pielęgniarek i 21 połoŜnych. Na uwagę zasługuje fakt , Ŝe w 2002 r. w szpitalu w 
Kępnie został uruchomiony oddział dla przewlekle chorych i stacja dializ. W 2001 r. 
utworzono oddział ratunkowy oraz zakończono zmianę ogrzewania tradycyjnego na 
gazowe z alternatywą ogrzewania olejowego. Szpital posiada własne ujęcie wody , 
rezerwowe źródło energii elektrycznej , centralną tlenownię z rozprowadzeniem 
gazów medycznych i próŜni do wszystkich oddziałów. W większości pomieszczeń  , 
oddziałów  i pracowni w ostatnich latach wykonano kapitalne remonty , co pozwala 
określić stan techniczny obiektu jako dobry. Na terenie powiatu kępińskiego  działa 
Oddział Rehabilitacyjny w Grębaninie. 

 
Potrzeby 
 
Uwzględniając lokalne potrzeby i moŜliwości oraz kierunki przemian i wymogi 
stawiane słuŜbie zdrowia zachodzi potrzeba nowoczesnego sprzętu, rozbudowy 
oddziału wewnętrznego dla uzyskania normatywnej powierzchni łóŜkowej i 
stworzenia moŜliwości powstania oddziału nefrologicznego przy stacji dializ, 
przebudowy budynku po byłej kotłowni, wymiany stolarki okiennej i docieplenie 
budynków szpitalnych, instalacji systemu wykrywania poŜaru w pomieszczeniach 
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szpitalnych,uregulowania gospodarki ściekowej w oddziale leczniczo – 
rehabilitacyjnym  w Grębaninie,podtrzymania współpracy z międzynarodowymi 
organizacjami charytatywnymi  m.in. Friedrich Mulka Stiftung w Paderborn i KrzyŜem 
Maltańskim w Hövelhof oraz nawiązanie współpracy ze Szpitalami  z którymi Powiat 
zawarł umowy partnerskie. 
Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna  na terenie  powiatu prowadzona 
jest przez SPZOZ w Kępnie,Niepubliczne Zakady Opieki Zdrowotnej oraz 
Indywidualne Praktyki  Lekarskie.Na terenie  Powiatu Kępińskiego działają 
nastepujące Poradnie Specjalistyczne: 
alergologiczna,chirurgia ogólna,chorób płuc i gruŜlicy,dermatologiczna z 
wenerologią,ginekologiczno-połoŜnicza,neurologiczna,okulistyczna,ortopedyczna 
Higiena  Szkolna- jest zapewniona zapewniona we wszystkich typach szkół na 
terenie naszego powiatu ,prowadzona jest w formie Indywidualnych i Grupowych 
Praktyk Higienistki i Pielęgniarki Szkolnej. Stomatologia –na terenie powiatu 
podpisanych jest 11 kontraktów  stomatologicznych w tym dwa szkolne. 
Szczególnie dotkliwy jest brak kontraktu w zakresie Ortodoncji(brak specjalisty). 
Mieszkańcy korzystają z prywatnych usług lub dojeŜdŜają do Poradni w Ostrowie 
Wlkp. i Kaliszu. 
 
 
 
3.2.6 Pomoc Społeczna 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie jest jednostką działającą                         
w strukturach pomocy społecznej.Realizuje zadania dla osób najuboŜszych, 
pokrzywdzonych przez los, chorych, niepełnosprawnych, których liczba ciągle 
wzrasta. Powodem tego jest sytuacja społeczno – gospodarcza kraju, a takŜe 
wzrastające bezrobocie i starzejące się społeczeństwo. 
 
Zadania  Własne Powiatu Wynikaj ące z Ustawy o Pomocy Społecznej  
 
-Kierowanie osób do domów pomocy społecznej o odpowiednim profil i standardzie; 
organizowanie mieszkań chronionych. 
Osoby dorosłe i dzieci, którym ani rodzina, ani gmina nie jest w stanie zapewnić 
opieki całodobowej są umieszczane w domach pomocy społecznej lub 
środowiskowym domu samopomocy o zasięgu  ponadgminnym. Osoby te kierujemy 
do domów pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych, dla przewlekle 
psychicznie chorych, dla niepełnosprawnych intelektualnie i dla ludzi starych. W tym 
zakresie współpracujemy    z centrami pomocy rodzinie, domami pomocy 
społecznej, ośrodkami pomocy społecznej  w całym kraju. W pierwszym kwartale 
2003r we wszystkich typach domów pomocy społecznej w województwie 
wielkopolskim i w kraju przebywa 143 osób  z naszego powiatu. 

Centrum, na wniosek ośrodków pomocy społecznej, ma obowiązek 
znalezienia miejsca w domu pomocy o określonym profilu i przeprowadzenia 
postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem decyzji 
administracyjnej, kwalifikującej (jeŜeli dana osoba musi czekać w kolejce) lub 
kierującej daną osobę do domu pomocy społecznej i wydaniem decyzji o odpłatności 
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za pobyt w DPS lub decyzji zwalniającej z tej opłaty.  W 2002r. w trakcie 
prowadzonych postępowań administracyjnych, wydano 77 decyzji administracyjnych 
i 12 postanowień. 
 PowaŜnym problemem jest  zbyt mała ilość miejsc w Domu Pomocy 
Społecznej w Rzetni, który przyjmuje osoby przewlekle somatycznie chore. W 2003  
roku rozpoczęto modernizację z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, 
która ma w części dostosować obiekt do ustawy o domach społecznych związanej 
ze standaryzacjątakich placówek i dostsowaniem do warunków unii europejskiej. 
Srodki na w/w zadanie pochodzą z budzetu powiatu kępińskiego.  

RównieŜ problem stwarza  znalezienie miejsc w domach pomocy dla osób 
chorych psychicznie i dla upośledzonych umysłowo. Liczba tych osób wciąŜ 
wzrasta. Czas oczekiwania na umieszczenie w domu o takim profilu wynosi od 5 do 
7 lat. Rodzinom tych osób proponujemy wówczas czasowe umieszczenie osoby 
chorej psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach w 
powiecie jarocińskim, z którym podpisano porozumienie o współpracy. W 2002r. 
umieściliśmy 4 osoby. 
Powiat Kępiński nie posiada Ŝadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.Na 
podstawie orzeczeń Sądu Rodzinnego, podejmowane są działania mające na celu 
umieszczenie dzieci w wyznaczonych placówkach. Naszym zadaniem jest 
znalezienie odpowiedniej placówki. 
Z uwagi na brak miejsc w placówkach wykonanie orzeczenia Sądu napotyka na 
trudności. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju 
przebywało na początku 2003r 7 dzieci z naszego powiatu w tym : 5-w domu 
dziecka, 1-w młodzieŜowym ośrodku szkolno-wychowawczym, 1-w pogotowiu 
opiekuńczym. 
W 2002 roku w powiecie kępińskim funkcjonowało 39 rodzin zastępczych, w których 
wychowywało się 46 dzieci. Na świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków 
opuszczających rodziny zastępcze otrzymano dotację celową z budŜetu państwa. 
Pozyskano dodatkowo środki od Wojewody Wielkopolskiego oraz  ze Starostwa 
Kępińskiego. W ramach dotacji celowej przyznano świadczenia comiesięczne lub 
jednorazowe. Świadczenia były udzielane na podstawie decyzji administracyjnych, 
których   w 2002r. wydano 114. 
Podjęto działania zobowiązujące prawie wszystkie rodziny do uzyskania alimentów 
na rzecz dzieci za pośrednictwem sądów rodzinnych.  
Struktura wiekowa dzieci w rodzinach zastępczych : 
-   do 7 lat   - 11 dzieci 
-   powyŜej 7lat do 18 lat - 35 dzieci 
Podział rodzin zastępczych na gminy : 
Kępno   - 20 
Baranów  - 5 
Bralin   - 4 
Łęka Opatowska - 3 
Perzów  - 1 
Rychtal  - 4 
Trzcinica  - 2                                
WaŜnym zadaniem naleŜącym do właściwości PCPR jest rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych poprzez kierowanie ich na turnusy rehabilitacyjne, 
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podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności 
poprzez likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych, interwencje w zaopatrzeniu 
ortopedycznym. 
     Pomoc w pozyskaniu zaopatrzenia ortopedycznego poprzez uzyskanie pełnej 
informacji,   otrzymanie ksiąŜeczki zaopatrzenia pacjenta i dofinansowanie 
poniesionych kosztów otrzymało 140 rodzin. 
W IV kwartale 2002r. skierowano działania na przejęcie od stycznia 2003r. kolejnego 
zadania pod nazwą dofinansowanie kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie 
z art. 47 ust. 1 pkt ustawy z 6 dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W 2002 r. PCPR realizowało nowe zadanie p.n. dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków 
PFRON dla osób niepełnosprawnych.  

Łącznie w 2002 roku rozdysponowano na pomoc społeczną i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych 862.753zł. 

Jednym z najwaŜniejszych zadań samorządu powiatowego jest tworzenie 
więzi między poszczeglnymi gminami i instytucjami wchodzącymi w skład powiatu, 
innymi słwy integracja lokalnej społeczności. Metodą, która być moŜe najlepiej słuŜy 
temu właśnie celowi jest tworzenie współnych programów działania i ich realizacja. 
Prgoramy te powinny dotyczyć poszczególnych zagadnień Ŝycia społecznego. Z 
tych elementów, jak z kloców lego moŜe zostać stworzona strategia ogólna – 
powiatowa. Strategia jak wcześniej wspomniano nie jest czymś, zamkniętym, to 
program otwarty, który powinien i musi być uzupełniany i poszerzany. Dlatego 
właśnie w powiecie kępińskim stworzono Powiatową Strategię Osób 
Niepełnosprawnych. Początkowo udziałowców strategii było 17, a dziś jest ich 34. 
Dziś nikt chyba w naszym powiecie nie wątpi, Ŝe strategia ta była potrzebna. 
Okazała się ona nie tylko skuteczna w integracji środowiska zajmującego się 
niepełnosprawnymi, co przede wszystkim kluczowa jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków finansowych. JuŜ w 2000 roku powiat pozyskał środki na realizację wielu 
zadań dot. m.in. likwidacji barier architektonicznych. Natomiast w lipcu 2001 roku 
powiat kępiński jako jeden z 23 powiatów w kraju zostaje zakwalifikowany do 
programu „Domino”. Jest to program, kótry będzie reralizowany do 2003 roku i 
dofinansuje działania w 65%, pozostałe 35% musi posiadać instytucja zgłaszająca 
projekt. Równolegle z programem „Domono” powiat pozyskał środki finansowe na 
uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi k/Kępna, które uruchomiono w 
grudniu 2001 roku. Zadanie to było jednym z podstawowych zadań ujętych w 
strategii. W zajęciach warsztatów biorą udział osoby niepełnosprawne umysłowo 
bądź fizycznie, które ukończyły 16 rok Ŝycia i mają orzeczoną niezdolność do 
wykonywania pracy. KaŜdy z uczestników Warsztatu objęty jest rehabilitacją 
społeczną i zawodową mierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
kaŜdegio uczestnika, niezbędnych do moŜliwie niezaleŜnego, samodzielnego i 
aktywnego Ŝycia w środowisku. Prowadzone są sekcje: gospodarstwa domowego, 
krawiecka, plastyczno-rzeźbiarska, komputerowo-publicystyczna, stolarska, 
artystyczna.  
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3.2.7 Mieszkalnictwo i ład przestrzenny 
 
W roku 2002  wydano 619 pozwoleń na budowę . Największy ruch  mieszkaniowy 
miał miejsce ,w samym mieście Kępno na osiedlu „Kopa ‘’, gdzie przekazano do 
uŜyteczności nowoczesne mieszkania w nowo powstałym bloku, wybudowanym 
przy uŜyciu materiałów najnowszej generacji, spełniające wymogi Unii Europejskiej.  
Na uwagę zasługuje ,takŜe zagospodarowanie osiedli : „Murator”w Baranowie i  
„Przemysława”  w Kępnie,które charakteryzują się  architekturą  bliźniaczą oraz 
domami jednorodzinnymi , niewątpliwie jest to prestiŜowe miejsce  .       

Walory mieszkalnictwa w Powiecie Kępińskim to przede wszystkim : dogodne 
połoŜenie ( na trasie Poznań- Katowice, Wrocław-Warszawa), wysoki standard 
mieszkań,  zachowując ,wymogi Wspólnoty Europejskiej, atrakcyjność i 
konkurencyjność cenowa działek , mieszkań , normowane są kwestie 
reprywatyzacyjne, z przedwojennymi właścicielami  budynków, jest prowadzona 
uproszczona droga pozyskiwania pozwoleń na budowę. Ruch mieszkaniowy w 
Kępnie , rozwija się dynamicznie , poniewaŜ prowadzone są liczne inwestycje firm 
krajowych i zagranicznych w branŜach takich jak: stolarska, tapicerska, spoŜywcza, 
przetwórcza i inne , które postanowiły umieścić swoje przedstawicielstwo  właśnie  w 
tym mieście. 
          Znakomita większość zasobów mieszkaniowych  usytuowana jest w Kępnie i 
Baranowie  dotyczy to równieŜ  natęŜenia ruchu budowlanego i wzrostu 
mieszkaniowego. Stopniowej poprawie ulegają warunki mieszkaniowe i wysokość 
wyposaŜenia w instalacje techniczne 

W najbliŜszej przyszłości planowany dalszy rozwój i rozbudowa istniejących 
juŜ osiedli, a takŜe modernizacja i odnowa elewacji bloków mieszkaniowych , 
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metodą wg norm ochrony środowiska , przy zachowaniu parametrów Unii 
Europejskiej. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat pozyskania środków 
finansowych , z funduszy PHARE i ISPA, na wyŜej wspomnianą inwestycje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8 Bezpiecze ństwo publiczne i stra Ŝ poŜarna 
 
Komenda Powiatowa Policji 
 
W celu podniesienia warunków pracy i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
kępińskiego, samorząd powiatowy w 2001 roku zakupił z własnych środków 
budynek dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie na nową siedzibę. 
W przedsięwzięciach  na lata 2003-2010 naleŜy ująć: 
-zwiększenie bezpieczeństwa na drogach-szkolenie w szkołach na temat  
  bezpiecznego i prawidłowego uŜytkowania dróg, 
-wprowadzenie nacisku na posiadanie odblasków na odzieŜy młodzieŜy szkolnej. 
-egzekwowanie oświetlenia pojazdów rowerowych 
-bieŜącą analizę  stanu dróg i rozwiązań komunikacyjnych(oznakowania i budowy 
  tzw.lewoskrętów,rond itp.) 
-nawiązanie współpracy z ZHP,PCK,Radioklubem Krótkofalowców 
 itp.stowarzyszeniami w programach walki  z zagroŜeniami młodzieŜy 
-zainstalowanie monitoringu telewizyjnego w newralgicznych punktach miasta 
 np.:Rynek,Stadion,waŜniejsze skrzyŜowania itp. 
 KPP w Kępnie  realizuje swoje zadania  w pełnej obsadzie etatowej , tj. 81 etatów 
 policyjnych , 5 etatów urzędniczych i 10 etatów pracowników pomocniczych i 
 obsługi. 
 
Realizacja programów prewencji kryminalnej 
 
KPP w Kępnie na bieŜąco realizuje programy prewencji kryminalnej „Bezpieczne 
Miasto” „Bezpieczna Wieś” , jak równieŜ wybrane elementy „Sąsiedzkiego Programu 
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Przeciwdziałania Przestępczości” dot. zwłaszcza aktywnej postawy społeczeństwa 
w zabezpieczaniu mienia , propagowaniu technicznych zabezpieczeń. 
 
Zadania usprawniaj ące działania policji na lata 2003-2010 
 

-wprowadzić takie mechanizmy działania , które pozwolą na bieŜące 
 realizowanie programu zredukowania liczby popełnianych przestępstw na  
 terenie powiatu kępińskiego, 
-w pełnym stopniu realizować zadania wynikające z Zarządzenia 23 
 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.11.2001 r. w sprawie form i metod  
 wykonywania zadań przez dzielnicowych  
-systematycznie poprawiać nadzór słuŜbowy ze strony średniego aktywu 
 kierowniczego i kierownictwa KPP nad policjantami wykonującymi słuŜbę 
 patrolową ,w celu poprawy efektów tej słuŜby , w tym min. Zwiększenia 
 zatrzymań na gorącym uczynku sprawców  
-przy wzmoŜonym nadzorze słuŜbowym kreować postawy wpływające na 
 właściwą reakcję na zdarzenia oraz na kulturalną obsługę obywateli 
-zdecydowanie poprawić skuteczność policjantów RD w zakresie zwalczania 

   przestępczości pospolitej  
-bezwzględnie reagować na wszelkiego rodzaju przewinienia słuŜbowe ; 
  prowadzić -  bieŜące rozpoznanie przypadków podejrzeń o korupcję wśród 
  policjantów; połoŜyć nacisk i bezwzględnie reagować na przypadki łamania 
  dyscypliny formalnej wśród policjantów     

 
Powiatowy system przeciwpo Ŝarowy 
 
 Umocnienie systemu ratowniczo- ga śniczego 
 
Przez cały rok realizowane były prace związane z modernizacją pomieszczeń i 
montaŜem urządzeń dla potrzeb Powiatowego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Kępnie , które zostało juŜ uruchomione. Celem  sprawniejszego 
funkcjonowania  zainstalowano takŜe radiotelefon bazowy w siedzibie starostwa do 
łączności obrony cywilnej  i zarządzania kryzysowego oraz uruchomiono połączenie 
telefoniczne z dyŜurnym operacyjnym powiatu. 
Organizowane były ćwiczenia aplikacyjne dla kadry dowódczej komendy i 
ochotniczych straŜy poŜarnych w Leśnictwie Laski na temat gaszenia poŜaru 
duŜego kompleksu leśnego. Natomiast w listopadzie ćwiczenia zgrywające dla 
wszystkich słuŜb powiatowego systemu ratowniczego na stacji rozrządowej PKP 
Hanulin , na temat usuwania skutków awarii cysterny kolejowej z niebezpieczną 
substancją. Doskonalenie działań PSP odbywało się poprzez ćwiczenia na 
obiektach w mieście lub miejscowościach pobliskich, których było zorganizowanych 
33. 
 W zakresie poprawy łączności dostosowano radiotelefon bazowy do pracy w sieci 
zarządzania kryzysowego Wojewody. 
Współdziałanie z systemem obrony cywilnej i ochrony ludności na terenie powiatu. 
Ograniczenie poŜarów w gospodarce narodowej. Jednym z głównych zadań , które 
wpływają na obniŜenie ilości poŜarów , są kontrole przeciwpoŜarowe i poprawa 
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wyposaŜenia technicznego straŜy. Zasadniczą sprawą ubr. był zakup podnośnika 
hydraulicznego dla PSP.  
W celu uzyskania większego bezpieczeństwa naleŜy równieŜ działania prewencyjne 
kierować na : 
-utrzymanie czynności kontrolno – rozpoznawczych w przemyśle meblarskim na 
 dotychczasowym poziomie 
-prowadzenie działań kontrolno – rozpoznawczych w budynkach czynszowych w 
 mieście  
-upowszechnianie w środkach masowego przekazu zagadnień i problematyki 
 bezpieczeństwa poŜarowego 
-kontynuowanie akcji kontrolnej pod hasłem „Niebezpieczne Przewozy” 
-kontrole punktów dystrybucji gazu „propan-butan” w celu sprawdzenia sposobów  
 przekazywania zasad bezpiecznego posługiwania się tym gazem. 
Dla dalszej poprawy bezpieczeństwa niezbędne jest uzyskanie środków 
-na zakup materiałów budowlanych do wykonania łącznika w straŜnicy PSP 
-rozwiązanie sposobu alarmowania OSP w Kępnie i Olszowie,  
-rozwiązanie problemu zatrudnienia dyspozytorów do Powiatowego Centrum 
 Powiadamiania Ratunkowego w Kępnie poprzez przesunięcie pielęgniarek z SP 
 ZOZ lub zatrudnienie pielęgniarzy po ukończonej szkole medycznej w ramach  
 zastępczej słuŜby wojskowej w obronie cywilnej.  
-dla jednostek OSP wyjeŜdŜających do likwidacji zdarzeń poza terenem gminy,  a 

 nie naleŜących do KSR – G wskazane jest przeznaczenie pewnej puli środków na 

 zakup sprzętu 

-celem sprawniejszego funkcjonowania PCPR  zainstalowano radiotelefon bazowy w 

 siedzibie starostwa do łączności obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz – 

 uruchomienie połączenia telefonicznego z dyŜurnym operacyjnym powiatu. 

Wyznaczenie na terenie powiatu miejsca do czasowego postoju uszkodzonych 

pojazdów przewoŜących substancje niebezpieczne. 

Stworzenie powiatowej rezerwy środków neutralizujących i sorbentów do likwidacji 

skutków wycieków substancji niebezpiecznych.  
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3.3 Sfera gospodarcza 
 
Rolnictwo i le śnictwo 
(podstawowe  dane: Woj. Wlkp. z roku 2001,WUS Poznań 2002r) 

 
UŜytkowanie, jakość gruntów, powierzchnia zasiewów, gospodarstwa ,zwierzęta 
gospodarskie. 

 
Z ogólnej powierzchni Powiatu Kępińskiego ,która wynosi 60839 ha na 
uŜytki rolne <grunty orne ,sady oraz łąki i pastwiska> przypada  -43913 ha tj.72,2% 
powierzchni ogólnej 
tym:- grunty orne zajmują-36224 ha co stanowi 82,5% uŜytków rolnych 

 
         - sady zajmują           -188 ha co stanowi        0,42% UR 
         - łąki zajmują              -6404 ha co stanowi     14,58%UR 
         - pastwiska zajmują    -1097 ha co stanowi       2,50% UR 
 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosiła 11842 ha tj. 19,50% powierzchni 
ogólnej. 
Jakość gleb, wg danych   sprawozdawczych  geodezji na dzień 1 stycznia 2000r. 
 
TAB.12 
Lp. Wyszczególnienie 

uŜytków rolnych 
Klasa Powierzchnia w ha % ogólnej 

powierzchni 
Uwagi 
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1 Grunty orne II 
IIIa 
III b 
IVa 
IVb 
V 
VI 
VIz 

20 
1049 
2336 
6030 
5820 
12273 
7893 
471 

0,06 
2,92 
6,5 
16,80 
16,21 
34,20 
22,00 
1,31 

kl.od II-IVb 
=15255 ha tj 
42,5% 
 
 
 
}=8364ha tj. 
`23,3% 

   35 892 100%  
2 UŜytki  zielone  

III 
IV 
V 
VI i VIz 

 
311 
3984 
3049 
586 

 
3,92 
50,23 
38,45 
7,40 

 

 Razem 7930 100,00  
/źródło:Wydz.Ochrony Środowiska,Leśnictwa i Rolnictwa/ 
Jak z tego wynika  grunty o najniŜszej bonitacji czyli klas VI i VI z,zajmują-8364 ha, 
Co stanowi 23,30% ogólnej powierzchni, ponadto łąk  i pastwisk na takich klasach 
jest 586 ha,co stanowi 7,40% ich ogólnej powierzchni. 
Ogólnie  moŜna przyjąć ,Ŝe powierzchnia około 8950 ha  gruntów oraz uŜytków 
zielonych stanowi marginalną  dla produkcji rolnej. 
Średni współczynnik bonitacji gleb dla Powiatu Kępińskiego wynosi 0,79<najniŜszy 
w gminie Bralin-0,69, a  najwyŜszy gmina Perzów-0,89>. 
Takie uwarunkowanie glebowe ma decydujący wpływ na  strukturę zasiewów. 
Z otrzymanych danych ,opracowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Kępnie,w zakresie prognozowanych zasiewów  wynika ,Ŝe największą 
powierzchnię w strukturze zasiewów zajmują: 
 
      -   zboŜa-około 27100 ha  tj.  75% powierzchni 
      -   ziemniaki – około 5800 ha  tj. 16,2% powierzchni 

- rośliny przemysłowe razem <buraki cukrowe i rzepak> - 945 ha=2,75% 
natomiast pozostałą  powierzchnię zajmują rośliny  pastewne, warzywa oraz inne 
uprawy. 

 
Gospodarstwa rolne 

       
Na terenie Powiatu Kępińskiego wg. danych Spisu rolnego z 1996 roku było 

4113 gospodarstw rolnych o powierzchni powyŜej 1 ha ,oraz 1867 nieruchomości do 
1 ha . W tym zakresie w okresie minionych lat nastąpiły zmiany zarówno ilościowe 
jak i powierzchniowe gospodarstw, co wykaŜe spis powszechny z 2002 roku. 

 
Na podstawie zebranych danych z róŜnych Ŝródeł szacuje się,Ŝe aktualnie w 
powiecie jest około 4500 gospodarstw rolnych <powyŜej 1 ha UR> o następującej 
strukturze wielkości: 
-od 1 -   5 ha -1007 gospodarstw-   tj. 22,3%  ogółem  
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-od 5 – 10 ha –1127 gospodarstw –tj. 25,0%  ogółem 
-od 10 –20 ha –1668 gospodarstw- tj. 37,0%  ogółem 
-od 20-  50 ha -  675 gospodarstw-  tj. 15,0%  ogółem 
powyŜej 50 ha –30 gospodarstw –   tj.   0,7 %  ogółem 
 
Jak wynika z powyŜszego zestawienia gospodarstwa do 10 ha stanowią-47,3%   ich 
ogólnej ilości, natomiast  gospodarstwa o powierzchni powyŜej 10 ha    
stanowią 52,7% gospodarując na 67% uŜytków rolnych. 
Średnia powierzchnia gospodarstwa w powiecie wynosi 10,18 ha. 
 
Szacunkowy stan zwierz ąt gospodarskich: 
 

a. bydło ogółem około 14,5 tys. sztuk – w tym krowy około 6,0 tys. sztuk 
b. trzoda chlewna ogółem około 81,0 tys. sztuk- w tym lochy około 6,0 tys. 

sztuk 
c. konie około 150 sztuk 
 

Sytuacja ekonomiczna rolnictwa w ostatnich latach jest bardzo trudna w związku z 
wprowadzeniem gospodarki rynkowej jak równieŜ procesu  przygotowawczego do 
integracji z Unią Europejską.W ostatnich  3-ech  latach  nastąpił wyraŜny  wzrost  
zalesień na gruntach  marginalnych  dla  produkcji  rolnej. 
3.3.1 Przemysł , Handel 
Dane z 2001 r GUS w Poznaniu-2002 
 
Produkcja sprzedana przemysłu w  cenach bie Ŝących 
Województwo  46.504.602,8 tys zł w tym powiat k ępiński  604.417,1 tys.zł. 
 
Sklepy i stacje benzynowe wg specjalizacji bran Ŝowej 
Województwo  43028, w tym powiat k ępiński  689. 
 
Organizacja gospodarki narodowej wg form własno ści  :w sektorze publicznym 
Województwo  8036, w tym powiat k ępiński 127  
 
Organizacja gospodarki w sektorze prywatnym 
Województwo  301904 w tym w powiat k ępiński  3936 
 
Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji 
Województwo  309940 w tym powiat k ępiński 4063 
 
Spółki Handlowe 
Województwo  15445 w tym powiat k ępiński  117 
 
Osoby fizyczne prowadzace działalno ść gospodarcz ą  
Województwo 249287 w tym : 
Przetwórstwo 30190 
Budownictwo 31921 
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Handel,naprawy 83998 
Hotele i restauracje 5870 
Transport,gospodarka magazynowa 20276 
Pośrednictwo finansowe 9163 
Obsługa nieruchomości 33161 
 
Powiat K ępiński  ogółem 3336 w tym : 
Przetwórstwo 634 
Budownictwo 403 
Handel i naprawy 1240 
Hotele i restauracje 94 
Transport i gospodarka magazynowa 179 
Pośrednictwo finansowe 86  
Obsługa nieruchomości 277 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  Sfera infrastruktury technicznej 
3.4.1 Drogi  krajowe w Powiecie  K ępińskim 
 
1.   Droga krajowa nr 8- Granica Państwa- Kudowa -Kłodzko-Piotrków Trybunalski- 
Warszawa -Ostrów Mazowiecki –Białystok -Augustów- Suwałki-Granica Państwa. 
Długość w powiecie kępińskim –24,296 km 
2.   Droga krajowa nr 11-Kołobrzeg-Koszalin- Piła- Oborniki- Poznań –Ostrów-
Kępno- Kluczbork -Lubliniec-Bytom. 
Długość w powiecie kępińskim- 27,056km 
3.   Droga krajowa nr 39 Łagiewniki -Strzelin- Biedrzychów -Owczary- Brzeg- 
Namysłów-Kępno 
Długość w powiecie kępińskim-21,826 km 
 
Drogi  powiatowe w mie ście K ępno – ogółem  9.845 m                                                                    
 
Wykaz dróg powiatowych znajduj ących si ę na terenie poszczególnych gmin: 
 
Gmina K ępno:     ogółem 47.124m             
Gmina Baranów: ogółem  30.800m                                                          
Gmina  Bralin:     ogółem  33. 304m                                                    
Gmina Ł ęka  Opatowska : ogółem 36.395m 
Gmina Perzów:   ogółem  32.650m  
Gmina Rychtal:   ogółem  29.275m 
Gmina Trzcinica: ogółem  39.395m 
 
Ogółem drogi w powiecie bez dróg w mie ście K ępno 248.943m 



 53 

Ogółem drogi w powiecie  z 9.845  /miasto/K ępno       258.788m              
 

Sytuacja w której zarządzanie jest w gestii struktur samorządowych  daje 
moŜliwość ponownego zdefiniowania i zrealizowania poŜądanego modelu sieci dróg 
i komunikacji drogowej powiatu.Cel taki wydaje się szczególnie realny wobec 
priorytetów rozwojowych wspieranych przez preakcesyjne środki Unii Europejskiej 
oraz środki jej funduszy strukturalnych,które zaczynają być dostępne dla Polski a 
przede wszystkim zostanie to zaakcentowane po uzyskaniu członkostwa. 
Dostępność komunikacyjna danego obszaru stanowi nieodzowny warunek rozwoju 
gospodarczego gdyŜ od tego zaleŜy tworzenie się pasm rozwojowych wzdłuŜ 
uczęszczanych odcinków dróg. 
Ranga problemu jest  dostrzegana w procesie ograniczenia bezrobocia  w powiecie 
kępińskim gdzie jednym z celów jest poprawa dostępności do rynków pracy m.in 
Kluczborka, Namysłowa, Oleśnicy,Ostrzeszowa,Wieruszowa. 

Na terenie  powiatu kępińskiego drogi powiatowe stanowią sieć połączeń o 
łącznej długości 258,8 km  w tym: 
- 211 km  o nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych 
-   38 km  o nawierzchni gruntowych,tłuczniowych 
-     9,84 km  stanowią ulice na terenie miasta Kępna   
 

Koncepcja  rozwoju sieci dróg powiatu kępińskiego zawiera całokształt 
przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w latach 2003 do 
2010 i przewiduje realizację  n/w zadań: 

 
-budowę drogi nr. 534 Donaborów-Świba o długości 2,6 km 
<zakończenie ciągu drogowego Opatów-droga krajowa nr  8> 
-budowę drogi nr 523 Łęka Mroczeńska  śurawiniec- Nowa Wieś KsiąŜęca o dł. 3,0  
-budowa drogi nr 567 DroŜki- Głuszyna o dł.1,1 km celem połączenia z rozpoczętą 
 budową drogi na terenie Powiatu Namysłowskiego –Głuszyna-DroŜki. 
-budowa drogi nr 543 Buczek Mały granica powiatu o dł. 1 km 
-budowa  drogi nr 537 – Słupia  Łęka Opatowska  o dł. 1 km 
-budowa drogi nr 540 Smardze-Mroczeń o dł. 1 km 
-budowa drogi Mielęcin-Czermin nr 526  o dł. 1km  
-budowa drogi Bralin –Przybyszów nr 527 o dł. 0,7 km 
-budowa ul. Wrocławskiej w m. Kępnie dł. 0,7 km 
-modernizacja drogi nr 508 Laski-gr. powiatu o dł. 5 km 
-modernizacja drogi nr 502 Trębaczów – granice powiatu o dł. 1,2 km 
-modernizacja drogi nr 503 Kępno- Doruchów o dł. 11,7 km 
-modernizacja drogi nr 528 Mikorzyn –Domanin o dł. 5 km 
-modernizacja drogi nr 516 Turkowy- Koza o dł. 7 km 
-modernizacja drogi nr 544 Buczek- KrzyŜowniki o dł. 4 km 
-modernizacja drogi nr 543 Laski – Trzcinica o dł. 5 km 
-modernizacja drogi Opatów –Biadaszki –Donaborów o dł. 7 km 
-dokończenie chodnika wzdłuŜ Grębanina 
 Przyjmując  załoŜenia ,Ŝe wartość budowy dróg i ulic kosztorysowo wahać się 
będzie w granicach  4.480.000 zł. Przy moŜliwości dofinansowania z funduszu 
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SAPARD  na poziomie 50% naleŜałoby przeznaczyć własne środki na realizację 
wymienionych budów wielkości 2.240.000zł. 

Z analizy tej wersji wynika ,Ŝe przy wsparciu ze środków funduszu SAPARD 
na  powyŜszym poziomie moŜliwe  jest sfinansowanie zadań budowy dróg będących 
waŜnym ogniwem w ogólnej koncepcji  rozwoju sieci dróg powiatu kępińskiego. 
Realizacja  zadań modernizacyjnych ze  środków własnych <>subwencji> o wartości 
2.295. 000 zł  zaznaczy wyraŜną poprawę stanu nawierzchni nie dopuści do jej 
dekapitalizacji i w duŜej mierze zwiększy bezpieczeństwo dla pojazdów i ludzi. 
Zaproponowana  koncepcja rozwoju sieci  dróg powiatowych powiatu kępińskiego  
przy pomyślnym   przebiegu jej realizacji powinna spowodować: 
-dostosowanie istniejących  dróg do odpowiednich standardów 
-znaczną  poprawę połączeń wewnątrz powiatowych 
-likwidację wielu barier i uciąŜliwości charakteryzujących obecną sieć dróg 
powiatowych. 
3.4.2   Zadania planowane do realizacji w 2003 roku  :  
a/ w ramach inwestycji: 
• budowa drogi Grębanin  Nosale dł. 1500m- kontynuowana budowa od 2000r. 
• budowa drogi Donaborów – Świba dł. 1500m 
 
 
 
b/ w ramach przebudowy:  
• wykonanie poszerzenia z zaklinowaniem na drodze Laski-Kuźnica-Trzcińska 

1000m  
• modernizacja drogi Biadaszki- Kuźnica Skakawska 700m 
• ułoŜenie dywanika bitumicznego na drodze Kuźnica Trzycińska dł.350m 

Po za wyŜej wymienionymi zadaniami planuje się wykonać zadania 
utrzymaniowe jak: ściankę zawyŜonych poboczy w ilości 28 km. Remonty częściowe 
ulic i dróg, koszenie poboczy na wszystkich ciągach drogowych , malowanie 
poziome ulic i przejść dla pieszych w miejscach niebezpiecznych. RównieŜ 
przebudowy przepustów , wymianę znaków drogowych oraz zimowe utrzymanie 
dróg i ulic.  

Podejmowane działania powodują osiąganie szerszych celów:  
-dostosowanie istniejących dróg do standardów  
-szerokość nawierzchni , chodników na odcinkach wiejskich 
-znaczną poprawę połączeń wewnątrz powiatowych 
-likwidację wielu barier i uciąŜliwości charakteryzujących obecną sieć dróg 
 powiatowych. 
-budowa ścieŜek rowerowych wzdłuŜ dróg powiatowych i krajowych. 
 
 
3.4.3  Komunikacja  
 
PKS 
Posiada 40 autobusów,wszystkie pojazdy posiadają aktualne badania techniczne. 



 55 

PKS działa na styku trzech województw(wielkopolskiego,dolnośląskiego i 
opolskiego),pasaŜerowie z łatwością mogą więc dojechac do takich wielkich miast 
jak Wrocław ,Poznań,Kalisz oraz Sieradz czy Ostrów Wlkp przez Krotoszyn. 
PKS Ostrów Wlkp uruchomiał nowe połączenie z Krakowem ,linia ta wiedzie przez 
Kępno. 
W okresie letnim od czerwca do końca września   kursuje takŜe autobus  na linii 
Ostrów-Kołobrzeg, Zielona Góra,Opole,Licheń. 
 
PKP 
Posiada 25 km lini jednotorowej Herby- Nowa Oleśnica oraz 25 km lini dwutorowej 
Kluczbork-Poznań. 
Stan techniczny-linie są zelektryfikowane. 
Połączenia z miastami :Poznań, Ostrów Wlkp.,Kluczbork,miastami Śląska i 
Częstochową. 
Przewozy pasaŜerskie:linie przewozowe regionalne ,dalekobieŜne oprócz 
ekspresowych. 
 
3.4.4  Elektroenergetyka 
Posiada linie napowietrzne 110kV –4 sztuki o dł. 58,1 km. 
Stacje transformatorowe 15/04 kV-452 sztuki + 40 sztuk(abonenckich) 
GPZ Kępno – 1 sztuka 
Linie napowietrzne 15kV- 574 km 
Linie kablowe 15 kV  - 42,8 km 
Linie napowietrzne 04 kV –780,5 km 
Linie kablowe 04kV –86,2 km. 
 
3.4.5  Gazownictwo i ciepłownictwo 
 
Miasto Kępno w większości posiada wymienione sieci gazowe wybudowane w 
latach osiemdziesiątych (60%) i w latach dziewięćdziesiątych (30%). W mieście 
znajduje się sieć gazowa niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje redukcyjne gazu. 
Do miasta Kępna doprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy wysokiego 
ciśnienia z magistrali Śląsk - Odolanów gazociągiem Dn 50,  
p = 6,4 Mpa, o długości 1,86 km.  
Stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia usytuowana jest w zachodniej części 
miasta przy ul. Wrocławskiej. Maksymalna przepustowość stacji wynosi 3000 m3/h. 
Na tej samej działce usytuowana jest stacja drugiego stopnia o przepustowości 1500 
m3/h. Od stacji redukcyjno - pomiarowej gazociągiem średniego ciśnienia Dn 150 p 
= 0,4 Mpa o długości 2200 m doprowadzony jest gaz do drugiej stacji redukcyjno - 
pomiarowej drugiego stopnia o przepustowości 1500 m3/h usytuowanej przy ul. 
Granicznej  
i do trzeciej stacji redukcyjno - pomiarowej o przepustowości 2000 m3/h 
usytuowanej przy północnej granicy miasta.  
Rozprowadzenie gazu do odbiorców domowych odbywa się za pomocą sieci 
niskiego ciśnienia o średnicach Dn 80 - 300 mm.  
Gmina Kępno nie posiada gazowej sieci rozdzielczej. Jedynie z miasta Kępna 
biegnie gazociąg średniego ciśnienia do pobliskiej wsi Osiny zaopatrując w gaz 
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mieszkańców wspomnianej wsi. Z Kępna jest równieŜ doprowadzony gaz do 
miejscowości Baranów. Długości sieci średniego ciśnienia do miejscowości Osiny i 
Baranów wynosi 5,6 km, ilość odbiorców - 70.  
Obecnie mieszkańcy gminy mają dostarczany gaz propan - butan w butlach.  
Przez teren gminy Kępno przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia gazu ziemnego 
wysokometanowego dn 500 o ciśnieniu 6,4 Mpa relacji Śląsk - Odolanów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 14.11.95 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 
139 z dn. 07.12.95 r.) studium uwzględnia strefy ochronne dla istniejących i 
projektowanych urządzeń gazowniczych. 
 
Kotłownia centralna w mieście Kępnie o wydajności 20 Gcal / h, zlokalizowana w 
pobliŜu Fabryki Aparatury Chemicznej Chemomet, dostarcza ciepło przesyłane 
siecią ciepłowniczą dla większości osiedli w mieście.  
Magistrala ciepłownicza o średnicy 200 - 250 mm przebiega od ciepłowni do osiedli 
Odrodzenie i 700 - lecia zasilając po drodze w ciepło wiele obiektów. PoniewaŜ 
miejska sieć ciepłownicza nie pokrywa swoim zasięgiem wszystkich ulic, istnieje 
jeszcze lokalna kotłownia przy ul. Wiosny Ludów zasilająca pobliskie domy.  
Gmina Kępno nie posiada sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy gminy ogrzewają budynki 
mieszkalne za pomocą indywidualnych kotłowni zasilanych paliwem stałym (koks, 
węgiel), sporadycznie występują kotłownie olejowe.  
 
3.4.6  Telekomunikacja 
 
Miasto Kępno na większości swojego obszaru objęte jest siecią telekomunikacyjną - 
będącą własnością Telekomunikacji Polskiej S.A. i Netii Telekom S.A. Sieć ta składa 
się głównie z linii kablowych.  
Główna centrala telekomunikacyjna w Kępnie znajduje się w Rejonie 
Telekomunikacji przy ul.Kościuszki 4. Jest to centrala typu SROWGER - 32 AB o 
pojemności 1800 NN.  
Centrala główna posiada połączenia międzymiastowe w kierunkach: Ostrów, 
Wrocław, Wieruszów i Kluczbork.  
 
W Kępnie znajduje się równieŜ kablowa sieć telefoniczna firmy Netia Telekom S.A. 
Centrale firmy Netia znajdują się przy ulicy Wawrzyniaka 34 i Cichej 13.  
 
Gmina Kępno posiada napowietrzną i kablową sieć telekomunikacyjną, która jest 
połączona z centralami telekomunikacyjnymi.  
Centrala główna  w Kępnie jest centralą niezaleŜną, z którą współpracują centrale 
terenowe w Świbie, Olszowej i Mikorzynie. Podłączone są do niej wsie: Osiny, 
Mianowice, Szklarka Mielęcka, Borek Mielęcki, KrąŜkowy, Kliny, Myjomice i 
Ostrówiec. Centrale połączone są liniami telekomunikacyjnymi wewnątrzstrefowymi i 
napowietrznymi.  
Centrala w Świbie  typu ECWB - 96 NN obsługuje wsie: Kierzno, Kierzenko i 
Pustkowie Kierzeńskie.  
Centrala w Olszowej  typu SPCM - 100 NN obsługuje wieś Olszowa.  
Centrala w Mikorzynie  typu AG - 50 NN obsługuje wsie Mikorzyn, Mechnice, 
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Domanin, Ostrowiec i Myjomice.  
Przez obszar gminy przebiegają linie telekomunikacji międzymiastowej 
wyprowadzone z centrali telefonicznej w Kępnie w następujących kierunkach: 
Wrocław, Wieluń, Kluczbork i Ostrów.  
Na terenie gminy następujące wsie: Ostrówiec, Myjomice, Domanin, Mikorzyn i 
Mechnice zostały stelefonizowane drogą radiową z wykorzystaniem dwóch wieŜy 
nadawczych.  

 

 

 

 

 

 

 
3.4.7 Powiat  K ępiński -zrealizowane inwestycje w latach 1999-2002 
 
1. Oświata: 

 
- modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych (wymiana okien ,  instalacji, 

wykonanie sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych , 
pracownia komputerowa )  

- budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 
- w Liceum Ogólnokształcącym w Kępnie dokonano wmiany pokrycia dachowego 

w  budynku oraz wykonano nowoczesną pracownię komputerową i siłownię,  
- internat ZSP w Słupi –dokonano zmiany systemu ogrzewania oraz 

zmodernizowano pomieszczenia dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
- modernizacja świetlicy i wejścia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 
- remont Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
- utworzono   Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz uruchomiono punkt informacji 

Europejskiej . 
 
2. Drogi w powiecie. 
a/ inwestycje drogowe zrealizowane w 2001 roku: 
- budowa dróg: 
-Kępno-ul.Wiosny Ludów -200m,ul.Wieluńska-400m 
-Gmina Bralin-840m/Nowa Wieś Ks./, 
-Gmina Perzów-/Perzów,Nieprosin-600m/,/Słupia p/Bralinem-926m/,/Turkowy – 
  400m/,/Domasłów-500m/,/Trębaczów-443m/ 
-Gmina Baranów,Bralin-2300m/Stradomia Wierzchnia-Grębanin/ 
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- modrenizacja dróg: 
-Gmina Trzcinica-500m/Kuznica Trzcińska/ 
-Gmina Baranów-750m/Piaski-Młynarka/,/Donaborów-Świba-500m/ 
- budowa chodników: 
-Gmina Kępno-ul.Wieluńska 510m oraz 700m/KrąŜkowy,Ostrówiec,/ 
-Gmina Perzów-420m/Trębaczów/ 
-Gmina Łęka Opatowska-340m/Raków/ 
-Gmina Trzcinica-300m/Laski/, 
-Gmina Rychtal-130m/Buczek/ 
-Gmina Łęka Opatowska-300m/Siemianice/ 
- kanalizacja deszczowa przy drogach powiatowych : 
-Gmina Perzów,Bralin,Łęka Opatowska-1035m/Trębaczów,Darnowiec,Raków/ 

 
 b/ inwestycje drogowe zrealizowane w 2002 roku : 
- modernizacja drogi Biadaszki – Kuźnica Skakawska dł. 0,7 km. ( gmina Łęka 

Opatowska) 
- modernizacja drogi w Turkowach ( gmina Perzów ) dł.0,5 km. 
- budowa drogi DroŜki – Trębaczów 0,420 km. 
- dokończenie budowy chodnika w Buczku 0,200 km. 
- kontynuowanie budowy chodnika w Ostrówcu 0,300 km. 
- kontynuowanie budowy chodnika w Kierznie 0,150 km. 
- budowa chodnika w Joance ( gmina Baranów ) 0,250 km. 
- wykonano 28 km. podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 

bitumicznych celem zapobiegania ich dekapitalizacji 
- w ramach zadań bieŜących : remonty cząstkowe ulic i dróg , zimowe 

utrzymanie dróg , utrzymanie czystości i zieleni , wymiana znaków drogowych , 
oznakowanie poziome ulic , malowanie przejść dla pieszych , koszenie poboczy 
rowów , przebudowa przepustów , wycinka drzew i krzewów 

 
3. SłuŜba Zdrowia (SPZOZ K ępno)  
- modernizacja gospodarki cieplnej 
- remont oddziału Chirurgii Męskiej 
- utworzenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
- modernizacja kotłowni w Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Grębaninie 
- zakup aparatury i wyposaŜenia Stacji Dializ 
- zakup stacjonarnego aparatu RTG 
- remont Labolatorium Centralnego 
 
4. Opieka Społeczna 
- rozpoczęcie rozbudowy z modernizacją Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, 
- łamanie barier architektonicznych w DPS Rzetnia, 
- remont genralny pomieszczeń dla PCPR w Kępnie, 

 
5.  PFRON    
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- budowa wiatrołapu z zadaszeniem wjazdu do izby przyjęć szpitala w Kępnie z 
moŜliwością transportu chorych na noszach  

- budowa podjazdów dla niepełnosprawnych , dostosowywanie sanitariatów i 
łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych) 

- zakup unitu podciśnieniowego , urządzenia do przygotowywania okładów , 
lasera 

- budowa wiatrołapu z zadaszeniem do Pogotowia Ratunkowego w Kępnie 
- budowa windy zewnętrznej w budynku „Przychodni”w Kępnie 
- budowa windy w budynku „Przychodni” 
 
6 .Administracja  
- modernizacja budynków Starostwa w tym zmiana sposobu ogrzewania 
- modernizacja budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 26 ( PCPR) 
- modernizacja budynku Geodezji przy ul. Staszica 12 
- remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie ul. Przemysłowa 8 z 

przystosowaniem dla Wydziału Komunikacji 
- remont w budynku przy ul. Sienkiewicza 26 ( Wydział Architektury i 

Budownictwa) 
 
3.5 Sfera dziedzictwa kulturowego. 

 
Miasto i gmina K ępno- zabytki: 
 

- Najstarszym zabytkiem w mieście Kępno jest zapewne Kopiec „Grodzisko” , 
który upamiętnia przyłączenie Polski do Pomorza , w 1282 roku. 

- Kolejnym jest Kościół Ewangelicki , z 1863 roku, swoją architekturą nawiązuje 
do okresu Gotyku. 

- Dzielnica Kępna ,nazywaną  potocznie„Kamczatką” jej zabudowa pochodzi z 
końca wieku XVIII i XIX , zachowany jest tam równieŜ Gmach BoŜnicy 
śydowskiej z lat 1814-1815 

- Rynek w Kępnie plasuje się na drugim miejscu pod względem wielkości w 
Wielkopolsce, tuŜ za Poznaniem. Dodatkowo zdobią go liczne kamienice z 
XVIII i XIX wieku. 

- Kościół Katolicki zabytek , z 1911 roku jego wystrój nawiązuje do okresu 
Baroku. Świątynia przeszła generalny remont , odnowiono malowidła ścienne 
i wkrótce modernizowana będzie elewacja zewnętrzna. 
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Fot.:Ratusz na rynku w K ępnie 
 
 
Powiat K ępiński – zabytki (wg gmin powiatu):                                 
 
 

1. Baranów:  
 

Kościół katolicki , zbudowany z drewna pochodzi on z 1732 roku                                                                                        
W miejscowości Grębanin znajduje się dwór z XIX wieku, w którym jest 
oddział rehabilitacyjny ZOZ w Kępnie.  
 

2. Bralin : 
 
Kościół katolicki „Na Pólku” NMP, zbudowany z samego drewna, tym samym 
stanowi perłę sakralnej architektury w Wielkopolsce.. 
W miejscowości Bralin mamy równieŜ drugi Kościół św. Anny , w którego 
wnętrzu znajduje się rzeźba Chrystus Zmartwychwstały z początku XVI wieku 
oraz tryptyk gotycko –renesansowy o tematyce Maryjnej z około 1510-1520 
roku. 
Jest równieŜ kościół ewangelicki , jego budowa nawiązuje do okresu późnego 
gotyku. Czas powstania budowli datuje się na XVIII wiek.  
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Fot.Ko ściół odpustowy”Na Pólku” z 1711r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Łęka Opatowska: 
 
Kościół katolicki w Opatowie z XVIII wieku,który architekturą nawiązuje do 
okresu gotyku. 
Pałac Szembeków z 1835 w Siemianicach , obecnie jest tam Leśny Zakład     

Doświadczalny           
 

4. Perzów: 
 
Kościół katolicki,parafialny we wsi Słupia pod Bralinem-najstarszy kościół na 
terennie gminy,drewniany,kryty gontem,pierwsza wzmianka w dokumentach 
kościelnych pochodzi z 1285r. 
Drewniany Kościół katolicki we wsi Koza Wielka z 1376r.W obecnej postaci 
pochodzi z przełomu XVII-XVIII wieku. 
Kościół katolicki,parafialny w Trębaczowie z 1777 r. wewnątrz którego 
znajduje   się płaskorzeźba wykonana z drewna „ZłoŜenie Jezusa do grobu” z 
1520 roku. 
 

5. Rychtal:  
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W Rychtalu do najciekawszych zabytków naleŜą kościół z lat 1784-85, w 
którym     znajduje się późnogotyckie prezbiterium i ołtarz barokowy z XVIII 
wieku. W Skoroszowie znajduje się murowany , barokowy  pałac biskupów 
wrocławskich z 1700 roku . W Proszowie jest drewniany kościół , z 1751 roku 
znajduje się tam rzeźba gotycka Matki Boskiej z Dzieciątkiem z lat 1400.  
 
 
 

6. Trzcinica: 
 
MoŜna zobaczyć tutaj cmentarz kultury łuŜyckiej grupy górnośląsko- 
małopolskiej   z młodszej epoki brązu X-V wiek p.n.e., liczyło ono prawie dwa 
tysiące pochówków .Do najciekawszych zabytków naleŜą: 
Kościół klasyczny z lat 1804-1806 , w który znajduje późnogotycka rzeźba   
nieznanej świętej z  roku. Godny obejrzenia jest drewniany kościół konstrukcji 
zrębowej , z 1627 roku ołtarz pochodzi z połowy XVII wieku w miejscowości 
Laski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Podstawowe informacje o gminach  
 
 
 
  
Gmina K ępno 

 
 

Gmina Kępno połoŜona jest na północnym krańcu Powiatu Kępińskiego,na 
skrzyŜowaniu waŜnych  międzynarodowych szlaków komunikacyjnych Katowice-
Poznań i Warszawa-Wrocław,co stwarza korzystne warunki do prowadzenia 
działalności gospodarczej w róŜnych dziedzinach. Siedzibą władz gminy  jest 
Kępno,przez które przepływa rzeka Niesób. 
Powierzchnia gminy  wynosi 12403ha a ludność miasta i gminy wynosi 24.786. 
Zakłady przemysłowe reprezentują  tu branŜe przetwórstwa rolnego , branŜe 
materiałów budowlanych i eksploatacji glin oraz piasków. 
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Miasto jest równieŜ ośrodkiem handlu i rzemiosła gdzie na  szeroką skalę rozwinął 
się przemysł meblarski.  
Na terenie gminy , we wsi Mikorzyn  znajduje się ośrodek  rekreacyjno-
wypoczynkowy,który jest własnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kępnie.Ośrodek obejmuje tereny zieleni parkowej,plaŜe trawiaste,tereny pod 
namioty,tereny spacerowe,3 akweny wodne.Posiada równieŜ domki campingowe 
oraz zaplecze  gastronomiczne. 
 
Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla: 10 szkół podstawowych, 
4 gimnazjów, 10 przedszkoli samorządowych oraz śłobek Miejski.Jednak ten stan 
ilościowy ulegnie juŜ 1 września 2003roku pewnej zmianie,bowiem z mocą uchwały  
zostaną zlikwidowane: 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kępnie oraz 5 przedszkoli  Samorządowych w 
KrąŜkowach,Olszowie,Świbie,Osinach i Kierznie. 
W Gminie Kępno w pomieszczeniach Kępińskiego Domu Kultury prowadzone są 
zajęcia plastyczne(malarstwo i rzeŜba) oraz zajęcia  z modelarstwa lotniczego. 
Działalność  kulturalną prowadzi równieŜ Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji,który 
oprócz udostępniania hali widowiskowo-sportowej,stadionu ,basenu kąpielowego 
odkrytego ,prowadzi zajęcia  z tańca ludowego i  współczesnego a w kinie 
„Sokolnia” oprócz projekcji filmów udostępnia swą bazę na potrzeby  organizowania 
koncertów i występów teatralnych. 
Na terenie  miasta działa Muzeum Ziemi Kępińskiej wraz ze swoim oddziałem 
Galerią Sztuki Współczesnej. 
 
  
 
 
 
 
 
Gmina Baranów  
 
 
 

 
 
 
Gmina  leŜy w środkowej część Powiatu  Kępińskiego , w obrębie 

Wysoczyzny Wieruszowskiej . Cały obszar gminy połoŜony jest w dorzeczu rzeki 
Prosny . Siedzibą władz gminy jest Baranów . Powierzchnia gminy wynosi 7431 ha, 
a liczba ludności 7360 . Gmina połoŜona jest na terenach preferowanych do 
lokalizacji przetwórstwa rolno - spoŜywczego i rozwoju wiejskiej sieci osadniczej 
oraz umocnienia funkcji obsługi rolnictwa . W ostatnich latach powstało duŜo 
zakładów stolarskich i tapicerskich oraz innych podmiotów gospodarczych . Bardzo 
dobrze rozwinięta jest sieć placówek handlowych i usługowych (stacja benzynowa z 
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barem szybkiej obsługi,motel na 60 miejsc noclegowych z restauracją,salą 
bankietową i parkingiem dla TIR-ów) . Gmina połoŜona jest przy głównej trasie 
komunikacyjnej Nr 11 Poznań – Katowice,Nr39  Kępno - Namysłów , oraz w pobliŜu 
drogi krajowej Nr 8 Wrocław - Warszawa . 
Na terenie gminy znajdują się zabytkowe parki podworskie: w Mroczeniu, 
Grębaninie, Słupi pod Kępnem,Jankowach i Donaborowie oraz dwa pomniki 
przyrody : cis pospolity w Grębaninie (obwód pnia 150cm, wysokość 8m), dąb 
szypułkowy w Mroczeniu (obwód 420cm, wysokość 18m). 
Obszary cenne przyrodniczo znajdują się równieŜ w okolicy Baranowa i Grębanina 
oraz korytarz ekologiczny rzeki Niesob i Janicy. 
Na terenie gminy znajduje się 7 placówek oświatowych. 
W 1997 roku gmina podpisała „Umowę o partnerstwie” z niemiecką gminą Ihlow we 
Fryzji.W czerwcu 2000 roku w Celle w Niemczech Wójt Gminy Baranów oraz 
Burmistrz Gminy Ihlow podpisali umowę uzgadniającą załoŜenie”Międzynarodowego 
partnerstwa w kwestiach oczyszczania ścieków”. 
W 2002 roku podpisany został”Akt nawiązania partnerstwa” z węgierską gminą 
Zalahalap.Ponadto Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów współpracuje z Fundacją 
Fridrich Mulka z Paderborn i organizacją charytatywną Malteser Hilfsdienst z  
Hövelhof w Niemczech.W 2002 r.nawiązane  zostały kontakty ze Stowarzyszeniem 
„Dom Polski” w Wiedniu,którego głównym celem jest tworzenie pozytywnego 
wizerunku Polski na terenie Austrii.  
Gmina jest właścicielem 43 ha gruntów połoŜonych na terenie Baranowa oraz inne 
tereny przeznaczone są na cele inwestycyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Bralin 

 

 

Gmina Bralin obejmuje południową i centralną część wzniesionej 170m –
208m n.p.m. Wysoczyzny Bolesławickiej oraz północno-zachodni skrawek Wzgórz 
Ostrzeszowskich. Siedzibą gminy jest wieś Bralin połoŜona w odległości 6 km na 
zachód od Kępna. Obszar gminy wynosi 8516 ha. W jej skład wchodzi 12 sołectw. 
Gminę zamieszkuje 5560 osób, z czego 53 % to ludność rolnicza, dlatego teŜ 
gospodarka gminy ma charakter typowo rolniczo-rzemieślniczy. Przez centrum 
gminy przebiega międzynarodowa droga nr 8 relacji Wrocław – Warszawa. 



 65 

Północna część gminy obejmująca Wzgórza Ostrzeszowkie tworzy tereny atrakcyjne 
dla wypoczynku. Zaliczane są one do Kobylogórskiego rejonu turystyczno – 
wypoczynkowego. Na terenie gminy są dwa zwarte kompleksy leśne, które łącznie 
zajmują 1455 ha. Przy leśniczówce Bralin moŜna podziwiać „ Dęby Barlińskie”, 
których wiek ocenia się na 600-800 lat. Ozdobą i chlubą Bralina i okolic jest kościół 
odpustowy „Na Pólku” pw. Narodzenia NMP, który stanowi perłę sakralnej 
architektury drewnianej w Wielkopolsce.     
Na terenie  gminy znajduje się 6 placówek oświatowych. 
 
Działalnością kulturalną i sportową na terenie Gminy Bralin zajmuje się Referent 
Oświaty Kultury i Sportu przy Urzędzie Gminy w Bralinie. Organizowane są liczne 
przeglądy twórczości kulturalnej regionu, występy zespołów folklorystycznych i 
młodzieŜowych, spotkania z ciekawymi ludźmi. W ramach współpracy ze szkołami 
organizowane są uroczystości, imprezy, przeglądy młodych talentów, projekcje 
ciekawych filmów i przestawienia teatralne. Bardzo dobrze układa się współpraca z 
klubami sportowymi ( GZLS „Sokół Bralin” i KS „Czerwony Kur” Gola ), a takŜe SKS 
działającymi w szkołach. Wspólnie z klubami sportowymi organizowane są liczne 
turnieje i festyny sportowo- rekreacyjne cieszące się wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców gminy.     
 
Do niezaprzeczalnych atutów gminy naleŜą: połoŜenie geograficzne, dobre szlaki 
komunikacyjne, wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców. Inwestorom oferuje 
się szybkie załatwianie formalności, pomoc w przygotowaniu uzbrojonych, 
atrakcyjnych terenów pod inwestycje, zwolnienia podatkowe. 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Ł ęka Opatowska 
 
 

 
 
Gmina Łęka Opatowska usytuowana jest w obrębie Wysoczyzny 

Wieruszowksiej na poziomie 165 – 200 m n.p.m. Gmina obejmuje swoją 
powierzchnią 7744 ha. Składa się z 12 sołectw. Ogólna liczba ludności wynosi 5201 
osób. Największe miejscowości to Opatów, Łęka Opatowska, Siemianice. Gmina ma 
charakter rolniczo- przemysłowy, dominującym typem władania jest gospodarka 
indywidualna. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła liczba prywatnych zakładów 
produkcyjno- usługowych. Większość z nich to zakłady stolarskie i tapicerskie. 
Dogodne połoŜenie przy trasie Poznań- Katowice oraz linia kolejowa łącząca Śląsk z 
Wielkopolską sprawiają, Ŝe gmina jest atrakcyjnym obszarem dla inwestorów. 
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Gmina zakwalifikowana została jako obszar krajobrazu chronionego. W Jej 
południowo- zachodniej części znajdują się 3 rezerwaty przyrody : 

- „ Stara Buczyna” w Rakowie 
- „ Las Łęgowy” w Dolinie Pomianki w miejscowości Marianka Siemiańska 
- „ Oles” w Dolinie Pomianki. 

 
Na terenie gminy  znajduje się 5 placówek oświatowych. 
 
Działalnością kulturalną w Gminie zajmuje się Stanowisko ds. Kultury i Sportu. 
 Z większych imprez organizowanych kaŜdego roku warto wymienić m.in. : 
- Turniej  Siłaczy, Tenisa  Stołowego  
- Otwarty Turniej Mocnej Ręki,Turniej LZS  i  LKS  
- VIII Powiatowy Turniej Piłki NoŜnej klasy VI i młodsze. 
- Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych 
- Międzywojewódzki Przegląd Szkolnych  Zespołów Muzycznych 
- Turniej Gier i Zabaw Klas I-III 
- Gminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze 
- Festyn Rowerowy 
- Gminna Biesiada 
- Turnieje Piłki NoŜnej  
- Turniej Wsi 
- DoŜynki Gminne 
- Gminny Festiwal Piosenki 
- Regionalny Konkurs Recytatorski im.Marii z Fredrów  Szembekowej 
- Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

 
 
 
 
 
Gmina Perzów 
 
 
 
 
 Ziemie gminy Perzów połoŜone są w południowo- zachodniej części Polski. 
Na styku Wielkopolski i Śląska, w zachodniej części Powiatu Kępińskiego. Przez 
teren gminy przepływa Biała i Czarna Widawa i otaczają ją tzw. „Kocie Góry” z 
największym wzniesieniem w miejscowości Słupia pod Bralinem – 216 m n.p.m. 
Powierzchnia gminy wynosi 7546ha i podzielona jest na 9 wsi sołeckich. Liczba 
mieszkańców Gminy Perzów wynosi 3998, z czego aŜ 40 % utrzymuje się z pracy w 
rolnictwie a pozostali z innych źródeł takich jak: drobne rzemiosło, handel oraz 
usługi na rzecz rolnictwa. Zarejestrowane są tu 152 podmioty gospodarcze 
zatrudniające ok. 300 osób. Są to  głównie zakłady stolarsko – tapicerskie,zakład 
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produkcji karmy dla zwierząt,sieć lokali gastronomicznych wzdłuŜ trasy 
komunikacyjnej-drogi krajowej nr 8 Warszawa-Wrocław,która przebiega przez 
północną część gminy. 
 
 
Obszarem interesującym pod względem przyrodniczym jest zapewne rozwidlenie 
rzeki Widawy,zaliczanej do I klasy czystości wód, gdzie istnieje moŜliwość budowy 
ośrodka wczasowego. Na amatorów pieszych wędrówek czekają tzw„ Góry Kocie” z 
najwyŜszym wzniesieniem miejscowości Słupia pod Bralinem – 216,00 m n.p.m. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje 9  placówek oświatowych. 
W celu ochrony wód i gruntów przed odpodami płynnymi i ściekami,gmina Perzów 
oddała do uŜytku w roku 1995,zbiorową oczyszczalnię ścieków do której podłączono 
2 wsie.Podjęto działania na rzecz uzdatniania wody pitnej.Opracowane jest Studium 
jak równieŜ Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Perzów,uwzględniający 
strefy krajobrazu ,które winny być szczególnie chronione. 
 Gmina  współpracuje z sąsiednią gminą Bralin.Współdziałanie to  jest prowadzone 
w zakresie składowania odpadów i oczyszczalni ścieków.Mieszkańcy gminy 
korzystają z wysypiska śmieci w Nowej Wsi Ks. Na terenie gminy Bralin,natomiast 
gmina Perzów  udostępnia kolektor sanitarny i oczyszczalnię ścieków. 
W 1997r nawiązana została współpraca z gminą Drebber w Dolnej Saksonii w 
Niemczech.Współpraca polega na kontaktach między rodzinami obu gmin,przede 
wszystkim na kontaktach dzieci i młodzieŜy,dotyczących organizacji wspólnych 
obozów i wycieczek,umowa o współpracy obejmuje ponadto problematykę Ŝycia 
gospodarczego i społecznego. 
Gmina pozbawiona przemysłu ,typowo rolnicza,powietrze nie jest skaŜone pyłami i 
dymami produkcyjnymi. 
 
 
 
 
Gmina Rychtal 
 
 
 
 
 
 
 Gmina Rychtal usytuowana jest w zachodnio- południowej części Powiatu 
Kępińskiego. Siedzibą gminy jest wieś Rychtal posiadająca zabudowę miejską. 
Gmina ma charakter rolniczy i administracyjnie dzieli się na 10 sołectw. Swą 
powierzchnię zajmuje 9675 ha i liczy 4031 mieszkańców. Gmina stwarza warunki 
dla przedsiębiorstw inwestujących w przetwórstwo rolno- spoŜywcze oraz rozwój 
bazy turystyczno – wypoczynkowej, oferuje moŜliwość inwestycji i dobre warunki do 
wypoczynku (bar „Bartek” w Rychtalu, który oferuje miedzy innymi miejsca 
noclegowe – pokoje gościnne, restauracja, drink bar)      
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Z uwagi na dogodne połoŜenie gminy i duŜą powierzchnię lasów bogatych w runo 
leśne i zwierzynę, panuje tu nieskaŜone środowisko, które stwarza doskonałe 
warunki do wypoczynku. Znajduje się tu rezerwat przyrody „ Studnice”, który 
połoŜony jest w głębokiej dolinie rzeczki Studnica. Jest to bór mieszany z udziałem 
potęŜnych świerków rosnących na północnej granicy naturalnego zasięgu w runie 
rośliny rzadkie i chronione.     
Na terenie gminy działa 5 placówek oświatowych. 
 
 
 
Na terenie Gminy Rychtal  działa Gminna Biblioteka Publiczna. 
 W 1999 roku na bazie byłego Gminnego Ośrodka Kultury została uruchomiona 
świetlica środowiskowa ( dla dzieci szkolnych z uwzględnieniem dzieci 
dojeŜdŜających), harcówka i siłownia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Trzcinica 
 
 
 
 
 Gmina Trzcinica połoŜona jest na wzniesieniach Trzcińsko – Mikorzyńskich. 
Przez teren gminy przepływa rzeka Pomianka – dopływ rzeki Prosny. Gmina 
zajmuje powierzchnię 75147 ha i mieszka tutaj 4764 mieszkańców. Występuje tu 
duŜo lasów bogatych w runo leśne i zwierzynę co stwarza moŜliwość dobrego 
wypoczynku (55 miejsc noclegowych w Zajeździe Noclegowym w Laskach, 100 
miejsc w Ośrodku Naukowo – Dydaktycznym w Nowej Wsi ). Przez teren gminy 
przebiega droga krajowa Brzeg- Kępno przez Namysłów. Gospodarka ma charakter 
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typowo rolniczy, ale jednocześnie posiada dość dobrze rozwiniętą sieć handlowo – 
usługową oraz rzemiosło. 
 
 
 
Gmina Trzcinica jest czystą ekologicznie, rolniczą gminą, gdzie moŜna ciekawie i 
miło spędzić wolny czas. W Laskach w Zajeździe Zamkowym mieszczącym się w 
zabytkowym zamku z 1908 roku znajdują się : restauracja, miejsca noclegowe, 
organizowane są teŜ okolicznościowe przyjęcia tuŜ przy zamku znajduje się park 
krajobrazowy 
Na terenie  gminy działa 6 placówek  oświatowych. 
 
 
Na terenie Gminy Trzcinica znajduje się:  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy, posiadająca 7800 woluminów,  
- Filia Biblioteczna w Laskach – 10500 woluminów 
 
WyŜej wymienione placówki poza podstawową działalnością – wypoŜyczaniem 
ksiąŜek – prowadzą takŜe miedzy innymi zajęcia plastyczne czytanie bajek, baśni 
itp. 
W gminie Trzcinica nie występuje zagroŜenie ekologiczne,a jej mocną stroną jest 
bogata flora i fauna. 
DuŜą atrakcją jest arboretum dendrologiczne w Nowej Wsi w pobliŜu Ośrodka 
Naukowo-Dydaktycznego naleŜącego do LZD Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
W bezpośrednim sąsiedztwie arboretum utworzona jest klasa leśna z eksponatami 
przyrodniczo-leśnymi słuŜącymi do prowadzenia zajęć lekcyjnych w naturalnych 
warunkach. 
 
 
5. Uwarunkowania o znaczeniu strategicznym wynikaj ące      
    z wybranych dokumentów rz ądowych i strategii rozwoju     
    województwa wielkopolskiego  
 
5.1 Wybór dokumentów rz ądowych i mi ędzynarodowych stanowi ących 
podstaw ę strategicznych kierunków i rozwi ązań. 
   
     Na podstawy planowania strategicznego składają się akty prawne o znaczeniu   
krajowym i międzynarodowym. Do najwaŜniejszych zalicza się: 
 
⇒  Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (2002-2006); 
⇒  „ Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000   
       PLUS”, ( 1997 ), 
⇒ Druga Polityka Ekologiczna Państwa ( 2001-2010) z lutego 2000 r. 
⇒ Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju  
( 2000); 
⇒ program rządowy „Kapitał dla przedsiębiorczych” ( 2003 - 2006); 
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⇒ ustawa o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, obowiązująca od 1 stycznia 
2001 r.; 

⇒ ustawa z 15 lutego 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji; 
⇒ strategia gospodarcza rządu „ Przedsiębiorczość-rozwój -praca” (2002-2005);  2 
⇒ przepisy sprzyjające inwestowaniu w Polsce np. ustawa o finansowym 

wspieraniu inwestycji z 15 lutego 2002 r. 
⇒ program UE i Rządu RP PL 0003.7 Krajowy Program Rozwoju MSP; 
⇒ Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego (2003 ) oraz 
     Sektorowy Program Operacyjny (2003 ); 
⇒ Narodowy program przygotowania polski do członkostwa w Unii Europejskiej 

(1998 ); 
⇒ SAPARD. Program operacyjny dla Polski (1999); 
⇒ Programowanie Phare - Wytyczne na lata 2001-2006 – spójność ekonomiczna 

(1999 ); 
 
   Dokumenty i studia o charakterze mi ędzynarodowym: 
⇒ „ Europejska Karta Samorządu   Terytorialnego ” ( 1990 ), 
⇒ Traktat o Unii Europejskiej ( 1992 ); 
⇒ Globalny program działań na XXI wiek „Agenda 21” ( 1992 ); 
⇒ „ Europa 2000 PLUS. Współpraca dla rozwoju terytorialnego  Europy” ( 1994); 
⇒ „ Europejska Karta Samorządu Regionalnego” ( projekt z 1997 ), 
⇒ Traktat o Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej ( 1997); 
⇒ Akt Praw Fundamentalnych ( 2000 ); 
⇒ Traktat z Nicei (2000 ); 
 
5.2 Sytuacja gospodarcza kraju- podstawowe wska źniki. 
 
Na lata 2003-2004 CASE-ie prognozuje wzrost PKB o 2,4 i 2,8 proc.To  
umiarkowane oŜywienie będzie opierać się  na stabilnej konsumpcji gospodarstw 
domowych.Będzie temu sprzyjać niewielkie przyspieszenie tempa wzrostu 
dochodów oraz dalszy spadek stopy oszczędzania ludności. 
Zahamowanie wzrostu liczby bezrobotnych od trzeciego kwartału umoŜliwi powolny 
spadek stopy bezrobocia do 17,8 proc.w 2003r. i 17,5 proc. w 2004r. Zostanie to 
osiagnięte równieŜ wskutek dalszego spadku aktywności zawodowej 
ludności,wynikającego z wyrejestrowania się części bezrobotnych. 
Na 2003 rok szacuje się niedobór dochodów w budŜecie na 2,7 mld zł.,co wynika z 
niŜszego wzrostu PKB i niŜszej inflacji niŜ w załoŜeniach budŜetowych. 
Względna stabilność kursu,skala spadku stóp procentowych i inflacji pozwolą na 
oszczędności na obsłudze długu . 
Szacunek deficytu  na 2004 rok nie uwzględnia zmian w sferze finansów 
publicznych proponowanych obecnie przez ministra finansów,choć po stronie 
wydatków zmiany te moŜna ocenić pozytywnie. 
   PKB wzrósł w 2001 r. o 1,1 proc. wobec 4,0 proc. w 2000 r. i był to wzrost 
najwolniejszy od dziesięciu lat. Popyt krajowy w 2001 r. spadł równieŜ o 2,0 wobec 
                                                 
2 Zob. szerzej np. pr. Infrastruktura kluczem do rozwoju czy pr. Pierwsza praca 



 71 

wzrostu o 2,8 proc. w 2000r. Powodem wolniejszego rozwoju był w 2001 r. spadek 
popytu krajowego i wynikał głównie ze zmniejszenia o 10,7 proc nakładów brutto na 
środki trwałe, a co za tym idzie zmalała wartość dodana w przemyśle i 
budownictwie. 
Jej wzrost odnotowano tylko w dziale usług rynkowych. Wolniejszy wzrost importu 
wynikał z mniejszych inwestycji. Pod koniec roku tempo rozwoju powinno ulec 
przyspieszeniu zakładając poprawę koniunktury w USA i Europie Zachodniej oraz 
realizację załoŜeń programu gospodarczego rządu. Przewidywany rozwój 
gospodarki polskiej według programu Wicepremiera Gr zegorza Kołodki 
 
                                                      2003 r.           2004r.          2005r.         20 06r. 
 
Dochody                                         155,7           160,2              169,2          178,8                
  
Wymagany poziom wydatków        194,4            210,1              219,0          225,1    
 
Deficyt                                              38,7             40,0               39,5             35,9       
 
Wydatki moŜliwe do  sfinansow.     194,4            200,2              208,7          214,7  
 
Luka                                                   -                   -9,9              -10,3           -10,4 
Dług publiczny                                 414,2            456,9              497,2        538,7 
w relacji   do PKB(proc)                    51,2               52,6               53,0           52,7 
 
 
 
 
 
Do uwarunkowa ń korzystnych sprzyjaj ących rozwojowi gospodarki mo Ŝna 
zaliczy ć  m.in.: 
⇒ niskie koszty siły roboczej; 
⇒ brak sporów granicznych i konfliktów wewnętrznych; 
⇒ tworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w kraju; 
⇒ perspektywa oŜywienia koniunktury gospodarczej i powoli rosnąca skłonność 

gospodarstw domowych do oszczędzania; 
⇒ planowane przyjęcie w poczet krajów Unii Europejskiej (  2004 r. ). 

Uwarunkowania niekorzystne: 
⇒ wysokie podatki i niestabilne prawo podatkowe; 
⇒ niska wydajność pracy; 
⇒ wysoki kurs złotego i stopa procentowa  ( w długim okresie ); 
⇒ scedowanie zadań i uprawnień na samorząd lokalny bez pokrycia w środkach 

budŜetu państwa; 
⇒ spadek tempa wzrostu gospodarczego  
⇒ zbyt wysoka stopa bezrobocia – 18 % w kraju i liczba osób Ŝyjąca poniŜej 

minimum socjalnego ( sfera biedy i ubóstwa )  
⇒ restrykcyjna polityka pienięŜna banku centralnego; 
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⇒ wysokie ujemne saldo obrotów bieŜących; 
 

5.3 Zadania pa ństwa wynikaj ące z długookresowej strategii 
trwałego i  zrównowa Ŝonego rozwoju oraz realizowanej polityki 
ekologicznej.  
 
Specjaliści z Komitetu Prognoz „ Polska w XXI ” przyjęli, iŜ nadrzędnym 
celem strategii do 2010 r. powinno być „ zmniejszenie opó źnienia Polski 
w światowym rozwoju cywilizacyjnym oraz znacz ące podniesienie poziomu    
i  jako ści Ŝycia społecze ństwa”.  
 
Cel ten obejmuje: 

- rozwój osobowości jednostek, rodzin, wspólnot lokalnych i całego 
      społeczeństwa, 

- umocnienie i rozwój świadomości narodowej i patriotyzmu, 
- rozwój kultury i nauki, 
- poprawę zdrowia fizycznego i dbałość o wartości duchowe, 
- zachowanie i rekultywację środowiska przyrodniczego, 

• umocnienie suwerenności kraju. 
W dokumencie „ Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego 
rozwoju” wytyczono główne cele rozwojowe Polski. Jako cel nadrzędny uznano 
zapewnienie wzrostu dobrobytu polskich rodzin, umoc nienie ich 
samodzielno ści materialnej oraz poczucia bezpiecze ństwa.  
Do celów głównych zaliczono: 
• dąŜenie do zmniejszenia dystansu pod względem materialnym, jak i jakości Ŝycia  
• w porównaniu do krajów wysoko rozwiniętych; 
• osiągnięcie poziomu jakości Ŝycia porównywalnego ze średnim standardem w 

krajach Unii Europejskiej; 
• tworzenie społeczeństwa wiedzy i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 
      W „Drugiej polityce ekologicznej państwa” przyjęto, iŜ do 2010 realizowane będą 
następujące zadania: 
• dalsza poprawa jakości powietrza, przede wszystkim przez zmniejszenie emisji 

pyłów i gazów do atmosfery; 
• poprawa jakości wód powierzchniowych; 
• realizacja programu zalesiania obszarów wododziałowych i terenów 

nieprzydatnych dla rolnictwa; 
• realizację programów zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów 

przemysłowych i komunalnych oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii ich 
utylizacji oraz unieszkodliwiania odpadów toksycznych; 

• utrwalenie proekologicznych wartości kulturowych i ekologicznych, jak i 
prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa; 

• wprowadzenie do gospodarki najlepszych technik i technologii; 
• rozpoczęcie realizacji programu oczyszczania ścieków ze wszystkich 

miejscowości o większej niŜ 2000 liczbie mieszkańców; 
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• zmniejszenie o 50% w stosunku do 1990 r. materiałochłonności, wodochłonności 
i odpadowości produkcji przemysłowej oraz zwiększenie udziału odzyskiwanych 
z odpadów surowców; 

• objęcie unieszkodliwieniem bądź składowaniem odpadów niebezpiecznych 
• wsparcie czystych metod produkcji. 

 
W ramach Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozw oju 
Regionalnego wyodr ębniono nast ępujące priorytety, działania i 
poddziałania: 
 

Priorytet  1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmocnieniu   
      konkurencyjności regionów 

Działanie 1.1 –modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 
transportowego/kat.312,317/ 
Poddziałanie I- Infrastruktura drogowa 
Poddziałanie 2-Infrastruktura transportu publicznego 
Działanie 1.2 –Infrastruktura ochrony środowiska /kat.332,341,343,344,345/ 
Poddziałanie 1-Zaopatrzenie w wodę i oczyszczalnie ścieków 
Poddziałanie 2-Zagospodarowanie odpadów 
Poddziałanie 3-poprawa jakości powietrza 
Poddziałanie 4-Zapobieganie powodziom 
Poddziałanie 5-Wsparcie zarządzania ochroną środowiska 
Poddziałanie 6-Wykorzystanie odnawialnych Ŝródeł energii 
Działanie 1.3-Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna/kat.36,183/ 
Poddzialanie 1-budowa ,rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów 
dydaktycznych i naukowo-badawczych na poziomie wyŜszym 
Poddziałanie 2-wyposaŜenie istniejących obiektów prowadzących działalność 
dydaktyczną i naukowo- badawczą powiązaną z dydaktyką na poziomie wyŜszym 
Działanie 1.4-Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego/kat.354/ 
Działanie 1.5-Infrastruktura społeczeństwa  informacyjnego/kat.321,322,323,324/ 
Poddziałanie 1-Polepszenie zarządzania lokalnej i regionalnej administracji 
publicznej 
Poddziałanie 2-Publiczny dostęp do internetu 
Działanie 1.6-Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach/kat.317,318/ 
Priorytet 2-Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich. 
Działanie 2.1-Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb 
regionalnego rynku pracy/kat.23/ 
Działanie 2.2-Reorientacja zawodowa/kat.21/ 
Działanie 2.3-Rozwój kadr regionalnej gospodarki/kat.24/ 
Działanie 2.4-Regionalne Strategie Innowacyjne/kat.182,183,184/ 
Działanie 2.5-Mikroprzedsiębiorstwa/kat.161,163/ 
Poddziałanie 1-Wsparcie doradcze 
Poddziałanie 2-Wsparcie inwestycyjne 
Działanie 2.6-Rozwój turystyki/kat.171,172,173/ 
Priorytet 3- Rozwój lokalny 
Działanie 3.1-Infrastruktura lokalna/kat.312,331,332,333,343,344,345,321,36,171/ 
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Poddziałanie 1- Infrastruktura techniczna 
Poddziałanie 2-Infrastruktura społeczna 
poddziałanie 3-Infrastruktura turystyczna 
działanie 3.2-Rewitalizacja obszarów zdegradowanych /kat.351,352,353/ 
poddziałanie 1- rewitalizacja społ-gospodarcza ,przestrzenna i funkcjonalna 
zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych ,zespołów mieszkaniowych w miastach 
poddziałanie 2- rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych 
 
Priorytety i działania w ramach Sektorowego Program u Operacyjnego-Rozwój 
Zasobów Ludzkich 
 
Priorytet 1-Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 
Działanie 1.1- Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy/kat.21/ 
Działanie 1.2-Perspektywy dla młodzieŜy/kat.21/ 
Działanie 1.3-Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia /kat.21/ 
Działanie 1.4- Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych/kat.22/ 
Działanie 1.5- Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego 
ryzyka/kat.22/ 
Działanie 1.6-Integracja i reintegracja zawodowa kobiet/kat.25/ 
Priorytet 2-Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 
Działanie 2.1-Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół,uczelni i placówek kształcenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy/kat.23/ 
Działanie 2.2-Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych/kat.23/ 
Działanie 2.3-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości/kat.24/ 
 
Priorytety i działania w ramach Sektorowego Program u Operacyjnego-
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego i rozwój obszarów 
wiejskich  
Priorytet 1-Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie 
Działanie 1.1-Inwestycje w gospodarstwach rolnych/kat.111/ 
Działanie 1.2-Ułatwienie startu młodym rolnikom/112/ 
Działanie 1.3-Szkolenia/113/ 
Działanie 1.4-Wsparcie doradztwa rolniczego 
Działanie 1.5-Scalanie gruntów/kat 1302/ 
Działanie 1.6-Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi/kat1308/ 
Priorytet 2-ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich 
Działanie 2.1-Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego/kat1306/ 
Działanie 2.2-RóŜnicowanie działalności rolniczej i zbliŜonej do rolnictwa w celu 
zapewnienia róŜnorodności działań lub alternatywnych Ŝródeł dochodów/kat.1307/ 
Działanie 2.3-Rozwój i ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z 
rolnictwem/kat.1309/ 
Działanie 2.4-Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonej naturalną 
katastrofą i/lub poŜarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów 
zapobiegawczych/kat. 125/ 
Priorytet 3-Rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych 
Działanie 3.1-Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych /kat.114/ 



 75 

 
 
5.4 Charakterystyka województwa wielkopolskiego w świetle 
analizy S.W.O.T. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy S.W.O.T. wyodrębniono słabe i silne strony oraz 
szansei zagroŜenia istotne dla rozwoju woj. wielkopolskiego ( diagnoza DSPiR 
UMWW). 
 
5.4.1  Potencjał rozwojowy Wielkopolski. 
Województwo liczy 3366 tys. mieszka ńców, tj. 8,7 %  populacji kraju i zajmuje 
29.600 km kw., co stanowi 9,5 % jego powierzchni. Jest drugim co do wielkości 
województwem w kraju i trzecim pod względem liczby ludności Na 1 km kw. 
przypada 112 mieszkańców. Powiatów – 35, w tym 31 ziemskich. Miasta na 
prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań. Gmin - 226. 
Siłą Wielkopolski jest przedsiębiorczość jej mieszkańców, zarówno w gospodarce 
jak i sprawach publicznych, a takŜe wysoka kultura rolna. WyŜszy od średniej 
krajowej jest poziom zatrudnienia czy liczba prywatnych przedsiębiorstw.  
Podstawowym surowcem mineralnym wydobywanym na duŜą skalę są złoŜa 
węgla brunatnego w trójkącie miast Konin-Koło-Turek oraz soli kamiennej w 
Kłodawie. Główne gałęzie przemysłu: spoŜywczy, energetyczny, metalowy, 
maszynowy, drzewny i meblarski. 
 
 
Województwo wielkopolskie na tle kraju. 
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Jako punkt wyjścia- do opracowania „Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego”- zespół pod kier. prof. L. Wojtasiewicz przyjął: 

- województwo wielkopolski regionem zintegrowanym, 
- województwo wielkopolskie regionem nowoczesnym, 
- województwo wielkopolskie regionem dobrobytu mieszkańców. 

 
5.4.2  Ocena potencjału wewn ętrznego województwa 
 
Silne strony                                                                   Słabe strony 
Uwarunkowania przestrzenne 
połoŜenie w pasie infrastr. W-E,               nierównomierna dostępność komunikac.                        
                                                                  nierównomierne rozmieszczenie infrastr.  
Środowisko przyrodnicze 
ponadprzeciętny stan środowiska             niewykorzystane w pełni walory przyrodnicze                                                                             
                                                                  niska jakość wód płynących 
                                                                  niekorzystny bilans wodny  
                                                                  niski stopień oczyszczania ścieków               
Wyposa Ŝenie techniczne   
szybki postęp w infrastr. komunalnej        zły stan i niedroŜność sieci transportowej 
i ochronie środowiska                               niewykorzystane w pełni alternatywne formy 
                                                                  transportu ( wodnego, lotniczego, kolejowego) 
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                                                                  zły i niewystarczający stan infrastr. komunalnej 
                                                                  niewystarczający stan infrastr. ochrony 
                                                                  środowiska 
Mieszkańcy 
niski poziom bezrobocia                           niska mobilność zawodowa i przestrzenna 
duŜy udział dochodów z aktywności         liczne obszary o wysokiej stopie bezrob. 
gospodarczej                                            stosunkowo niski poziom płac 
wysoki poziom toŜsamości                       niski poziom integracji regionalnej     
regionalnej 
Rolnictwo i obszary wiejskie 
największy w kraju areał terenów            ponad połowa rolniczej przestrzeni prod. 
rolniczych                                                 jest gorsza od przeciętnej w kraju 
ponadprzeciętna intensywność i             duŜy udział obszarów o niskim poziomie 
efektywność produkcji rolniczej               rolnictwa 
duŜy udział ind. gosp. rolniczych             duŜe rozdrobnienie gospodarstw 
duŜy odsetek gosp. oceniających           duŜy odsetek gosp. słabo wyposaŜonych   
się jako rozwojowe                                  trudności ze zbytem płodów rolnych 
wyposaŜenie gosp. ponad śr.                  trudna sytuacja przem. przetwórczego  
krajową                                                    niski poziom sanitarny gospodarstw i 
zdrowa produkcja rolna                           zakładów przetwórczych 
dobra baza surowcowa 
nadwyŜki produktów rolnych 
duŜy potencjał produkcyjny 
 
Gospodarka 
stos. wysoki PKB i jego dynamika             niski udział sektorów „wysokiej szansy” 
stosunkowo wysoka wydajność                 liczne obszary o niskim potencjale 
przemysłu                                                  gospodarczym 
wysoka atrakcyjność inwestycyjna            duŜy deficyt handlu zagranicznego 
wysoki udział kapitału zagranicznego 
zróŜnicowana struktura gałęziowa 
i wielkościowa 
duŜy udział sektora prywatnego 
wysoka aktywność gospodarcza 
mieszkańców 
Szanse                                                                   Zagro Ŝenia                                                    
Uwarunkowania przestrzenne 
połoŜenie w jednym z europ.                     marginalna część tego obszaru                        
biegunów wzrostu 
 
Środowisko przyrodnicze 
rozwój turystyki                                         degradacja wód powierzchniowych 
inwestycje samorządów                            i podziemnych 
produkcja zdrowej Ŝywności                     pogorszenie bilansu wodnego 
 
Wyposa Ŝenie techniczne 
aktywność inwestycyjna gmin                  zahamowanie wzrostu gospodarczego 
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wzrost atrakcyjności inwestycyjnej           dalsza dekapitalizacja dróg 
szybka poprawa stanu                          
 
Mieszkańcy 
przyrost zasobów pracy                          spadek „zatrudnialności” mieszkańców 
wysoka aktywność gosp.                               niski poziom integracji 
                                                             niski przyrost naturalny 
Rolnictwo i obszary wiejskie  
duŜe zasoby ziemi                                  spadek dochodowości produkcji 
wysoki potencjał produkcyjny                  brak alternatywy rozwojowej dla 
wzrost popytu na produkcję                    słabych gospodarstw 
„czystą”                                                    bariery jakościowe w UE 
 
Uwarunkowania zewn ętrzne-cele Unii Europejskiej 
 
Priorytety UE                                         Problemy województwa 
 
Tworzenie podstaw konkurencyjno ści regionu 
Infrastruktura transportowa 
skuteczność systemu poprzez                zdezintegrowane systemy przewozu 
budowę zintegrowanych form                 pasaŜerów ( gł. Poznań ) 
transportu                                                brak łączonych form transportu 
                                                                towarów 
 
równowaga między róŜnymi                   zwiększenie roli kolei i transportu wodn. 
formami transportu                                  bariery dla transportu lotniczego 
 
dostępność                                              preferencje dla trasy E-30 groŜą                                             
                                                                pogorszeniem stanu infrastruktury 
                                                                w pn. i pd. części woj. 
                                                                brak trasy Piła-Poznań-Śląsk w 
                                                                strategii narodowej 
 
zrównowaŜony rozwój                             uciąŜliwość transportu dla środowiska  
                                                                zwiększenie emisji spalin 
                                                                zagroŜenie hałasem w miastach 
Energia 
sieci energetyczne                                  niewystarczająca liczba stacji i sieci                                  
                                                                przesyłowych przy wzroście                   
                                                                zapotrzebowania na energię 
 
efektywność-działania od strony              wysoka energochłonność gospodarki 
popytu 
 
odnawialne i alternatywne źródła            niewykorzystane zasoby geotermiczne 
energii                                                      produkcja biomasy szansą dla części 
                                                                 rolnictwa 
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Telekomunikacja 
stymulacja nowych usług                         rozwój telefonii stacjonarnej i komórkowej                      
                                                                 jest w duŜej dysproporcji z rozwojem innych 
                                                                 usług telekomunikacyjnych           
                    
wyposaŜenie potencjalnych                     brak regionalnych magistrali  
uŜytkowników                                          informatycznych 
                                                                zbyt małe znaczenie usług 
                                                                teleinformatycznych 
Infrastruktura na rzecz środowiska 
dostarczanie wody pitnej                        deficyt wody w regionie 
i oczyszczanie ścieków                           zanieczyszczenie większości gł. rzek 
 
gospodarka odpadami                             brak nowoczesnych systemów 
                                                                utylizacji odpadów 
                                                                minimalny stopień segregacji odpadów                                                    
                                                                mała liczba wysypisk bezpiecznych 
Nauka i technologie 
promowanie innowacji                             słabe wykorzystanie technologii inf. 
                                                                mała liczba podmiotów gosp. stosujących 
                                                                systemy jakości ISO, TQM 
                                                                niskie nakłady i brak nowych form 
                                                                finansowania 
 
sieć i współpraca przemysłowa               restrukturyzacja gospodarki przerwała  
stare 
                                                                 łańcuchy zaopatrzeniowe i kooperacyjne 
                                                                 inwestycje zagr. zmarginalizowały rodzimy                  
                                                                 sektor badawczo-rozwojowy 
                                                                 brak układów powiązań MŚP   
 
rozwój potencjału ludzkiego                     moŜliwości edukacyjne ograniczone do                                    
w zakresie nauki, technologii                   kilku ośrodków 
i innowacji                                                brak programów wspierających MŚP 
                                                                 mała mobilność kadry 
 
skuteczne zarządzanie strategią             brak infrastruktury zarządzania rozwojem 
                          
5.4.3  Wspieranie konkurencyjno ści przedsi ębiorstw 
 
Wsparcie przedsi ębiorstw, gł. M ŚP 
odchodzenie od dotacji kapitałowych         brak alternatywnych źródeł finansowania 
na rzecz nowych form                                np. fundusze odnawialne, programy 
                                                                   wzajemnych gwarancji 
usprawnienie pomocy                                brak programów wspierania grup 
                                                                   obszarów nieuprzywilejowanych 
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                                                                   i grup szczególnych 
 
Budowa sektora usług wspieraj ących sektor biznesu 
określenie potrzeb przedsiębiorstw           słabe rozpoznanie sytuacji     
                                                                   przedsiębiorstw 
 
wykorzystanie współdziałania                    brak koordynacji działań 
                                                                   wspierających usługi 
wzmocnienie współpracy                           brak droŜnych kanałów dla tranzytu 
międzynarodowej                                       kapitału 
 
Działania w obszarach o szczególnym potencjale 
poprawa stanu środowiska                         moŜliwość realizacji większości  
                                                                   programów z zakresu ochrony 
                                                                   środowiska i gosp. komunalnej 
turystyka-wiodący sektor wzrostu              zaniedbana infrastruktura i 
                                                                   nieefektywna promocja 
                                                                   niewystarczające umiejętności 
                                                                   zawodowe 
                                                                   brak partnerstwa i „łańcuchów 
                                                                   turystycznych 
kultura dla wzrostu gospodarczego           dziedzictwo kulturowe szansą 
                                                                   dla turystyki 
                                                              
 
5.5. Misja województwa 
 
Misja województwa odzwierciedla dąŜenie do tworzenia optymalnych warunków 
rozwoju dla struktur wewnętrznych oraz inspirowanie działań rozwojowych dla 
otoczenia. Stąd w misji trzy zasadnicze cele: 
 
- godne Ŝycie mieszkańców, 
- sukces podmiotów funkcjonujących w województwie, 
- motoryczny wpływ na otoczenie. 
 
Cele generalne zawarte w strategii: 
 
- zapewnienie mieszkańcom moŜliwie najlepszego poziomu Ŝycia, 
- osiągnięcie moŜliwie najlepszego poziomu gospodarki, 
- istotna poprawa jakości przestrzeni i wzrost wewnętrznej integracji, 
- dostosowanie potencjału struktury i organizacji województwa do wyzwań 
      XXI wieku i wymagań jednoczącej się Europy. 
 
Zasadnicze kierunki rozwoju 
 
- zachowanie dotychczasowych funkcji wiodących charakterystycznych dla 
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     Wielkopolski przy ich jednocześnej modernizacji, 
- tworzenie nowych ogniw rozwoju w formie przedsięwzięć innowacyjnych. 
 
W strategii uwzględnia się równieŜ priorytety zbieŜne z narodową strategią 
rozwoju regionalnego tj.: 
 
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności 
     regionu, w tym sieci transportowo-logistycznych, informatycznych i infrastruktury 
     ochrony środowiska; 
- restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej, w tym rozwój małych  
     i średnich przedsiębiorstw; 
- rozwój zasobów ludzkich, w tym kształcenia oraz mobilności zawodowej; 
- wsparcie obszarów wymagających aktywizacji; 
- rozwój współpracy międzynarodowej. 
 
 
Osiągnięcie zamierzonych celów rozwojowych wymaga zwrócenia szczególnej 
uwagi na: 
 
- indywidualne dąŜenia samorządów władz regionalnych do lokalizacji 
     przedsięwzięć inwestycyjnych na ich terenie, 
- tworzenie ułatwień przez władze samorządowe dla nowo powstałych firm, 
- oŜywienie gospodarcze regionu w oparciu o kompleksowy program  
     wykorzystania kapitału . 
 
6.Obraz przyszło ści 
6.1. Scenariusz szans i zagro Ŝeń  -  Powiat  

Szanse Zagro Ŝenia 
Uwarunkowania zewn ętrzne  

Atrakcyjne grunty inwestycyjne Marginalna część tego obszaru 
Projektowane i rozbudowywane 
Szlaki komunikacyjne 

Mała liczba elementów 
Atrakcyjnych  przyciągających 
Do Powiatu. 

PołoŜenie w jednym z europejskich 
Biegunów wzrostu 

 

Centrum Kępno-Rynek,tradycje 
Miejskie 

 

Rynek zbytu w regionie Eliminacja kapitału rodzimego 
Otwarcie rynków unijnych Otwarcie na konkurencje 
Potencjał wynikający z lokalizacji Brak kapitału dla rozwoju firm 
Integracja z Unią Europejską Konkurencja ze strony innych  

Ośrodków samorządowych. 
DuŜa ilość obszarów rolniczych  
Środowisko przyrodnicze  
Czyste i nie zdegradowane Degradacja wód powierzchniowych 
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Środowisko I podziemnych 
 Pogorszenie bilansu wodnego 

Przyrosty zasobów pracy Przyciąganie najzdolniejszych 
Przez duŜe ośrodki 

Wysoka aktywność gospodarcza Ucieczka  ludzi młodych z 
Obszarów wiejskich 

Rozwój szkolnictwa wyŜszego Niski poziom wykształcenia 
Mieszkańców 

 Niewystarczająca liczba miejsc 
Pracy w Gminach-Powiecie 

Popyt na agroturystykę 
 

 

Aktywność inwestycyjna gmin Zahamowanie wzrostu 
gospodarczego 

Szybka poprawa stanu Dalsza dekapitalizacja dróg 
Wzrost atrakcyjności inwestycji  
Popyt na wyroby przemysłu 
drzewnego 

 

Wysoki potencjał produkcyjny Spadek dochodowości produkcji 
DuŜe zasoby ziemi Brak alternatywy rozwojowej 

Dla słabych gospodarstw 
Wzrost popytu na produkcję”czystą” Bariery jakościowe w UE 

 
Atuty Słabo ści 

Uwarunkowania wewn ętrzne 
Wysoka lesistość Brak gazyfikacji powiatu 
Stosunkowo słabe zanieczyszczenie 
środowiska 

Niedostateczna infrastruktura w 
zakresie gospodarki ściekowej-
kanalizacja,oczyszczalnie ścieków 

Dobra struktura sieci komunikacyjnej Utrzymujące się bezrobocie 
Dość wysoki poziom zwodociągowania 
miast i wsi 

Rosnąca przestępczość wśród 
nieletnich 

Dobre moŜliwości dostawy energii 
elektrycznej 

Braki w technicznej infrastrukturze 
proekologicznej 

 NadwyŜka siły roboczej Lokalne zanieczyszczenia powietrza   
Funkcjonowanie Komendy Pow.Policji Niedostateczne w stosunku do 

zagroŜeń wyposaŜenie tech.jednostek 
ochotniczej i zawodowej StraŜy 
PoŜarnej. 

Funkcjonowanie Komendy Pow.StraŜy 
PoŜarnej 
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6.1.2  Gminy :słabe i mocne strony,szanse i zagro Ŝenia. 
 

 



 84 

 
 
 
 
 

Gminy 
 

Mocne strony 
 

Słabe strony 
 

Bralin  nieskaŜone gleby; 
relatywnie niezdegradowane środowisko 
przyrodnicze; 
nowa oczyszczalnia ścieków w Bralinie, 
nowe składowisko odpadów komunalnych 
 w Nowej Wsi KsiąŜęcej; 
zasoby iłów i kruszywa do wykorzystania w 
budownictwie; 
tereny atrakcyjne dla rozwoju turystyki 
 ( pn. północna część gminy obejmująca 
Wzgórza 
Ostrzeszowskie o niskim zaludnieniu i z 
obszarami leśnymi); 
wysoki poziom zmeliorowania gruntów. 
dobry stan obiektów sakralnych, w 
szczególności Kościoła pielgrzymkowego „Na 
Pólku”; 
wysoka aktywność i przedsiębiorczość 
mieszkańców; 
w miarę dogodna lokalizacja regionalna i sieć 
połączeń regionalnych; 
pełna telefonizacja i zwodociągowanie; 
systematyczny rozwój infrastruktury gminy; 
reorganizacja w oświacie i usprawnienie 
 jej struktury; 
zasoby terenów pod zabudowę 
jednorodzinną; 
rozwijana promocja gminy; 
przychylność władz samorządowych 
dla działań społeczno-gospodarczych. 
 
 

brak sieci kanalizacyjnej; 
brak sieci gazowej; 
zbyt duŜe natęŜenie hałasu przy drodze K-8; 
brak obwodnicy dla Bralina; 
konieczność poprawy parametrów dróg 
gminnych 
 i powiatowych; 
zły stan nawierzchni ulic w Bralinie; 
brak ścieŜek rowerowych; 
konieczność usprawnienia systemu 
zarządzania 
 przestrzenią w tym sporządzenia miejscowych 
 planów zagospodarowania przestrzennego 
które zabezpieczą potrzeby rozwojowe Gminy; 
brak uzbrojonych działek pod działalność 
małego biznesu i rzemieślniczych; 
wymagająca poprawy organizacja pracy 
 podstawowej opieki zdrowotnej; 
niezadowalający poziom zatrudnienia i ukryte 
bezrobocie na wsi (jak w kraju); 
 proces starzenia się społeczeństwa (jak w 
kraju); 
niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw 
 i ich niska dochodowość (jak w kraju); 
niska wartość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, 
 a zwłaszcza gleb. 
 
 

Łęka  
Opatowska  

nieskaŜone gleby, 
relatywnie niezdegradowane środowisko 
przyrodnicze, 
dobry stan obiektów melioracyjnych, 
tereny atrakcyjne do rozwoju turystyki, 
 

brak oczyszczalni ścieków i sieci 
 kanalizacyjnej, 
wody powierzchniowe poza klasami czystości, 
brak sieci gazowej, 
dzikie wysypiska śmieci, 
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Gminy Mocne strony  Słabe strony  

Perzów  istniejąca infrastruktura-oczyszczalna 
ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej 
dla dwóch wsi,dalsza budowa kanalizacji, 
sieć telefoniczna w 100%,sieć wodociągowa w 
100%,selektywna zbiórka  
odpadów stałych,dobry stan dróg gminnych, 
działania na rzecz poprawy jakości wody  
pitnej-duŜa dynamika rozwoju infrastruktury 
gminnej,zachowanie istniejącej sieci szkół, 
nowoczesna szkoła podst. I gimnazjum 
w Perzowie,wysoki poziom wyposaŜenia 
szkół w komputery,dobry stan techniczny obiektów 
szkolnych,wysoki poziom nauczania w szkołach, 
opieka nad dziećmi z rodzin najuboŜszych, 
organizacja róŜnych form wypoczynku dla dzieci, 
w tym z rodzin najuboŜszych,korzystny układ komunikacyjny-
przebieg przez teren 
 gminy drogi krajowej nr 8, 
mały ruch komunikacyjny,połoŜenie gminy 
na skraju trzech województw, 
centralna lokalizacja Urzędu Gminy, 
czyste środowisko-brak zakładów przemysłowych,oddalenie od 
uciąŜliwego 
przemysłu,rozwój małej przedsiębiorczości, 
wysoki poziom branŜy mablarsko-tapicerskiej, 
produkcji karmy dla zwierząt,zakład 
przetwórstwa mięsnego,wzrost liczby miejsc  
pracy,stworzenie warunków dla inwestorów, 
systematyczna aktualizacja planu zagos. 
przestrzennego, 
trwałe zagospodarowanie obiektów 
popegerowskich,tereny pod budownictwo 
produkcyjno-usługowe i jednorodzinne 
przy trasie krajowej nr 8, 
dobra obsługa ruchu komunikacyjnego- 
sieć lokali gastronomicznych,stacja benzynowa, 
wysoki poziom rozwoju kulturalnego. 
dobrze działający Ośrodek Kultury-głównie 
w dziedzinnach plastycznej i tanecznej, 
Biblioteka Publiczna,działalność  dwóch  
ośrodków zdrowia,uczniowskie kluby 
 sportowe,aktywność mieszkańców gminy, 
zaangaŜowani i gospodarni rolnicy. 
Rozwój współpracy z partnerską Gminą Drebber,szczególnie w 
zakresie wymiany  
młodzieŜy szkolnej oraz grup dorosłych, 
aktywne władze gminy, 
mieszkańcy z inicjatywą, 
przyjęcie rodziny polonii  kazachskiej, 
powołanie Towarzystwa Rozwoju Gminy. 
 

brak przemysłu, 
brak zakładów przetwórstwa rolno- 
spoŜywczego, 
zbyt niski budŜet gminy 
niska bonitacja gleb, 
rozdrobnione rolnictwo, 
mały obszar gospodarstw rolnych, 
niski poziom rozwoju gospodarstw 
specjalistycznych, 
duŜe oddalenie od większych miast. 
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Gminy Mocne strony Słabe strony 

Rychtal nieskaŜone gleby, 
relatywnie niezdegradowane  
środowisko przyrodnicze, 
sprawny wywóz śmieci na  
wysypisko do Namysłowa, 
nowa oczyszczalnia ścieków, 
tania i wykształcona siła robocza, 
lokalizacja pod własne składowisko 
odpadów,tereny atrakcyjne 
dla rozwoju turystyki, 
dobry stan obiektów melioracyjnych, 
stosunkowo duŜa liczba obiektów 
zabytkowych i dobry stan 
obiektów sakralnych, 
sieć połączeń regionalnych, 
rozwijana promocja gminy i  
przychylność władz dla nowych 
inwestorów, 
pełna telefonizacja i zwodpociągowanie, 
zagospodarowany(dzierŜawa) 
majątek po b. PGR, 
zabezpieczone działki pod 
działalność małego biznesu i rzemiosła, 
systematyczny rozwój infrastruktury 
gminy,w tym dróg, 
aktywność i przedsiębiorczość  
mieszkańców, 
zasoby terenów pod zabudowę 
jednorodzinną i mały biznes. 
 

Częściowy brak sieci kanalizacyjnej 
(połoŜono w m.Rychtal-8 km), 
rolniczy profil Gminy, 
niekorzystne połoŜenie 
komunikacyjne, 
zanieczyszczenie atmosfery- 
szczególnie w okresie jesienno- 
zimowym-wynikające ze stosowania w 
gospodarstwach domowych 
tradycyjnych technik ogrzewania 
węglem, 
brak segregacji śmieci, 
brak sieci gazowej, 
zły stan tech.wielu obiektów 
zabytkowych np.Skoroszów,Ryniec, 
Gierczyce,DroŜki(oprócz sakralnych). 
Konieczność usprawnienia systemu 
zarządzania przestrzenią wiejską 
w tym sporządzenia miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego,które zabezpieczą 
potrzeby rozwojowe Gminy, 
konieczność zmian parametrów 
dróg(szczególnie szerokości 
pasa drogowego)oraz budowy 
w wielu miejscowościach  
chodników czy nowych przystanków 
autobusowych, 
brak modernizacji oświetlenia 
ulicznego, 
wymagająca dalszego doskonalenia 
organizacja informacji gospodarczej, 
przez Urząd Gminy w Rychtalu 
(w tym zakup komputerów) 
niezadawalający poziom zatrudnienia, 
proces starzenia się społeczeństwa, 
zbyt wysokie bezrobocie, 
niekorzystna struktura obszarowa 
gospodarstw, 
generalnie niska dochodowość 
gospodarstw, 
stosunkowo niska wartość rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej a zwłaszcza 
gleb 

Trzcinica środowisko przyrodnicze 
(niezdegradowane) 
tereny atrakcyjne dla rozwoju 
agroturystyki, 
pełna telefonizacja i zwodociągowanie 
gminy,oczyszczalnia ścieków i 
rozwój infrastruktury kanalizacyjnej; 

bezrobocie,częściowy brak 
infrastruktury kanalizacyjnej, 
brak sieci gazowej,niska  
wartość bonitacyjna gleb 
co ogranicza opłacalność 
produkcyjną; 
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Gminy 

 
Szanse 

 
Zagro Ŝenia 

Baranów reforma oświaty i słuŜby  zdrowia, 
rozwój szkolnictwa  wyŜszego w okolicy i gminie, 
sieć szkolna oferta dla innych gmin, 
produkcja Ŝywności ekologicznej i jej promocja, 
zalesianie gleb o niskiej bonitacji, 
alternatywne uprawy na glebach o niskiej 
bonitacji, 
środki pomocowe Unii Europejskiej, 
reformy administracyjne-rozwój samorządności, 
polityka proekologiczna państwa, 
pozyskanie inwestorów na własne tereny  
inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową,przemysł, 
połoŜenie przy Kępnie i głównych szlakach 
komunikacyjnych, 
bezrobocie w okolicy, 
istniejący Ŝółty szlak turystyczny i  
szlak napoleoński. 

polityka państwa-zwiększenie zadań bez 
dostatecznych środków, 
kolejna reforma słuŜby zdrowia, 
system finansowania reformy oświatowej, 
odłogowanie łąk i malejące stada bydła, 
malejąca dochodowość w rolnictwie, 
niŜ demograficzny, 
trasa Katowice-Poznań(zanieczyszczenie  
środowiska i wypadkowość), 
sezonowość w branŜy meblarskiej, 
moŜliwa dekoniunktura w branŜy 
meblarskiej po wejściu do Unii 
Europejskiej, 
malejący dochód znacznej części 
społeczeństwa, 
zagroŜenie włamaniami do  
obiektów –bliskość Kępna. 
 
 

Bralin rozbudowanie sieci kanalizacyjnej; 
optymalne wykorzystanie składowiska odpadów i 
upowszechnienie segregacji odpadów; 
korzystne usytuowanie w odniesieniu do sieci 
komunikacyjnej; 
dostosowanie standardu dróg krajowych  
do standardów dróg ekspresowych, w tym 
budowa obwodnicy dla Bralina; 
zmiany strukturalne w rolnictwie i  
podwyŜszenie jakości produkcji; 
aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwijanie 
działalności pozarolniczej z wykorzystaniem  
środków unijnych; 
ewentualna budowa zbiornika retencyjnego  
w Czerminie;rozwijanie agroturystyki; 
rozwijanie gospodarstw ekologicznych i  
produkcji zdrowej Ŝywności; 
rozwijanie małego biznesu, w tym rzemiosła; 
przeznaczanie większej liczby działek pod  
działalność produkcyjną i usługową; 
rozwój infrastruktury technicznej z 
wykorzystaniem 
 środków unijnych; 
zrównowaŜony rozwój gminy; 
 
 

wzrastające  bezrobocie (jak w kraju); 
przeludnienie agrarne (jak w kraju); 
stosunkowo niskie dochody własne gminy; 
długie cykle inwestycyjne, 
kurczenie się rynku zbytu na miejscową 
produkcję, 
zmniejszające się środki na  
edukację (jak w kraju), 
brak środków centralnych na  
budowę zbiornika retencyjnego 
 w Czerminie,niska wartość  
rolniczej przestrzeni produkcyjnej  
i zbyt wysokie rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych; 

Łęka  
Opatowska 

budowa oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej, 
podnoszenie estetyki zabudowy, 
udoskonalenie gospodarki śmieciowej, 
rozwój agroturystyki, 
rozwój małych zakładów rzemieślniczych, 
podwyŜszenie parametrów technicznych drogi 
krajowej,wojewódzkiej oraz dróg gminnych i 
powiatowych. 

 

wzrastające bezrobocie wśród kobiet, 
kurczenie się rynków zbytu na miejscową 
produkcję, 
zbyt wysokie rozdrobnienie gospodarstw 
rolnych, 
stosunkowo niskie dochody gminy; 
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Gminy Szanse Zagro Ŝenia 

Rychtal 
 
 
 

 

rozbudowanie sieci kanalizacyjnej, 
podnoszenie estetyki zabudowy, 
udoskonalenie gospodarki śmieciowej, 
zmiany strukturalne w rolnictwie 
i podwyŜszenie jakości produkcji, 
aktywizacja zawodowa mieszkańców i  
rozwijanie działalności pozarolniczej 
(środki pomocowe UE) 
podwyŜszenie parametrów tech.drogi 
krajowej,dróg powiatowych i 
gminnych, 
rozwijanie agroturystyki, 
dobra współpraca z sąsiednimi gminami 
i władzami powiatu, 
rozwijanie gospodarstw ekologicznych i produkcji 
zdrowej Ŝywności, 
rozwijanie małego biznesu,w tym rzemiosła, 
wykorzystanie dobrych warunków 
dla rozwoju przetwórstwa warzyw 
i owoców, 
przeznaczenie większej liczby działek 
pod działalność produkcyjną i usługową. 

wzrastające bezrobocie, 
przeludnienie agrarne na wsi, 
stosunkowo niskie dochody 
własne gminy, 
brak specjalistów w nowych 
dziedzinach gospodarki np. 
zarządzania marketingowego, 
kurczenie się rynku zbytu 
na miejscową produkcję, 
niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, 
zmniejszające się środki na 
edukację, 
stosunkowo niska wartość 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
i zbyt wysokie rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych. 
 
 
 
 
 
  

Trzcinica rozbudowanie sieci kanalizacyjnej, 
podwyŜszenie parametrów technicznych 
 dróg powiatowych i gminnych, 
rozwijanie agroturystyki, 
rozwijanie gospodarstw ekologicznych  
i produkcji zdrowej Ŝywności, 
rozwijanie małego biznesu w tym rzemiosła 
 
 

wzrastające bezrobocie, 
przeludnienie agrarne, 
niskie dochody własne gminy, 
brak rynku zbytu na art. rolne 
ograniczenie połączeń regionalnych 
przez PKP i innych przewoŜników ze 
względu na niską rentowność. 
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6.1.3 NajwaŜniejsze zadania planowanych do realizacji  
         przez gminy w latach 2003-2010  
 
Gmina Bralin: 
 
-zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bralinie do 2006 r. 
-wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi KsiąŜęcej i w Chojęcinie. 
-zrealizowanie obejścia drogowego miejscowości Bralin na drodze ekspresowej K-8. 
-budowa dróg gminnych w Taborze Małym,Taborze Wielkim,na odc.Chojęcinn-
Nosale. 
-budowa ulic w Bralinie po przeprowadzeniu kanalizacji. 
-modernizacje i dostosowanie do warunków unijnych obiektów komunalnych: 
SUW w Bralinie,SUW w Nowej Wsi KsiąŜęcej. 
-zakończenie budowy sali gimnastycznej w Nowej Wsi KsiąŜęcej. 
-zrealizowanie hali sportowej w Bralinie. 
-modernizacja systemu ogrzewania i termorenowacja obiektów Szkoły Podstawowej 
w Bralinie i S.P. w Nowej Wsi KsiąŜęcej 
-remont kompleksowy gmachu U.G. w Bralinie. 

  
Gmina Trzcinica: 
 
-wykonanie kanalizacji w całej gminie 
-wymiana sieci wodociągowej ac na pcv w m. Laski i Piotrówka 
-budowa i modernizacja  dróg gminnych 
-modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskach i Trzcinicy oraz doprowadzenie  
do uzdatniania wody w stacjach wodociągowych Teklin i Piotrówka 
-rozpoczęcie gazyfikacji gminy 
-wybudowanie  stadionu sportowego w m.Laski 
-opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 
miejscowości 
-stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
poprzez zabezpieczenie i uzbrojenie działek budowlanych. 

 
Gmina Ł ęka Opatowska : 
 
-budowa oczyszczalni ścieków i sieci  kanalizacyjnej 
-wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole w Łęce Opatowskiej i Siemianicach 
-modernizacja stacji uzdatniania wody w Mariance Siemieńskiej 
-budowa i modernizacja dróg gminnych 
-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy 
-zakończenie budowy Szkoły Podstawowej w Trzebieniu 
-zwodociągowanie ostatniej części Opatowa –Kolonia Opatowska 
-budowa kanalizacji ogólnospławnej dla wsi Opatów,Łęka Opatowska,Siemianice. 
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Gmina Baranów: 
 
-rozwój kultury i społeczności lokalnej: 
-działanie na rzecz aktywizacji kobiet i osób niepełnosprawnych, 
-troska o zachowanie miejscowych zwyczajów, 
-kontynuacja i promocja plenerów malarskich. 
-rozwój szkolnictwa i oświaty: 
-utrzymanie istniejącej sieci szkół, 
-kontynuacja budowy szkoły w Słupi pod Kępnem, 
-budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Mroczeniu, 
-budowa sali gimnastycznej przy szkole w Słupi p.Kępnem, 
-komputeryzacja wszystkich szkół ,internet, 
-budowa zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Mroczeniu, 
-remont kapitalny starej szkoły w Słupi p.Kępnem(dokończenie). 
-zwiększenie zadrzewień komunalnych, 
-zwiększenie lesistości na terenie gminy, 
-poprawa stanu wód płynących, 
-utworzenie 2 uŜytków ekologicznych(w Baranowie i Grębaninie), 
-opracowanie,przyjęcie i realizacja gminnego programu edukacji ekologicznej, 
-podniesienie poziomu estetyki wsi. 
-planowanie przestrzenne nadąŜające za zmianami w gospodarce, 
-budowa kanalizacji rozdzielczej sanitarnej i deszczowej we wsiach: 
Grębanin,Mroczeń,Jankowy,Słupia p.Kępnem,Donaborów,Łęka  Mroczeńska, 
-budowa dróg(Donaborów-Świba,Grebanin-Nosale,śurawiniec-Grębanin,w Mariance 
 Mroczeńskiej,w Donaborowie do wysypiska ,budowa dróg na trasach budowy 
  kanalizacji),chodników i ścieŜek  rowerowych, 
-budowa obwodnicy Baranowa w ciągu drogi krajowej nr 11 Poznań-Katowice, 
-budowa ronda na skrzyŜowaniu dróg: nr 11 Poznań-Katowice i nr 39 Kepno- 
 Namysłów, 
-rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jankowach i Baranowie, 
-rozbudowa straŜnicy OSP w Baranowie, 
-budowa kościoła na osiedlu „Murator”w Baranowie 
-budowa boiska sportowego w Baranowie, 
-budowa ścieŜek rowerowych(z Baranowa do Donaborowa,na 
 os.”Murator”,Mroczeń- Łęka Mroczeńska,śurawiniec-Grębanin-do Kępna), 
-budowa terenów rekreacyjnych w Baranowie(rejon osiedla „Murator”, 
-budowa akwenu rekreacyjnego w Grębaninie. 
 
 
Gmina Perzów: 
 
-budowa lub modernizacja 20 km dróg o nawierzchni asfaltowej, 
-budowa 5km chodników z kanalizacją deszczową, 
-budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Koza Wielka,Domasłów,Turkowy, 
 Słupia p/Bralinem. 
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6.2 Misja Samorzadu powiatu 

 

 

Będziemy konsekwentnie rozszerzać zakres i polepszać jakość funkcji Powiatu. 

Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków Ŝycia dla mieszkańców 

oraz zapewnienie podmiotom gospodarczym atrakcyjnych moŜliwości inwestowania 

i rozwoju.W naszych działaniach będziemy się kierować  zasadą gospodarności 

oraz racjonalności.Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie silnej pozycji w  

powiecie oraz przyczynienie się do osiągnięcia standardów Ŝycia zbliŜonych do 

istniejących w krajach  Unii Europejskiej.Stąd kreować będziemy rozwój 

zrównowaŜony,opierający się na optymalnym wykorzystaniu zasobów 

gospodarczych,infrastrukturalnych,kulturowych czy organizacyjnych. 

Za zadanie priorytetowe uznajemy zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków do 

pracy ,kształcenia,rozwijania przedsiębiorczości,wypoczynku,a takŜe działania w 

zakresie: 

-budowy nowoczesnej infrastruktury, 

-ochrony dziedzictwa kulturowego, 

-proekologicznego rolnictwa, 

-wspierania rozwoju bazy rekreacyjnej i turystycznej, 

-czystego środowiska, 

-ładu przestrzennego, 

-wspierania edukacji i kształcenia z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, 

-wysokiego poziomu podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej, 

-szerokiego dostępu do pomocy społecznej , 

-realizację programów dla osób niepełnosprawnych, 

-pozytywnego wizerunku Powiatu. 
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6.3  Wizja Powiatu w 2010 r.  
 
     
Jaki b ędzie Powiat na pocz ątku  XXI wieku ? Odpowied ź na to pytanie 
 zawiera si ę w strategicznym planie rozwoju. Znaj ąc istniej ące i przyszłe   
 szanse i zagro Ŝenia, mocne i słabe strony Powiatu, widzimy  przysz łość      
 Powiatu w którym przyj ęte zostały standardy ekorozwoju oraz : 
 
      

• rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa sektora prywatnego; 
 
• gospodarstwa rolne mają nowoczesne rozwiązania sanitarne; 
 

• gospodarka w Powiecie jest przyjazna środowisku, a jej rozwój zrównowaŜony; 
 

• rozwój gospodarczy Powiatu opiera się na otwartej polityce samorządu    
    lokalnego wobec inwestorów krajowych i zagranicznych; 

 
• Powiat posiada nowoczesną infrastrukturę techniczną i jest atrakcyjna 

turystycznie; 
 

• panuje porządek w zakresie ładu przestrzennego; 
 

• spełnione zostały normy ochrony środowiska przyrodniczego; 
 

• zapewniono mieszkańcom dobre warunki kształcenia i opieki zdrowotnej; 
 

• zapewniono mieszkańcom dogodne warunki dla budownictwa 
        mieszkaniowego, zabezpieczono zasoby gruntów pod budownictwo   
        indywidualne; 
 

• powstała atrakcyjna baza dla rekreacji i wypoczynku w ramach 
    rozwijanej agroturystyki;  

 
• zapewnia się dogodne połączenia komunikacyjne; 
 
• miejscowości powiatu są pełne zieleni i nowoczesnych rozwiązań 
    architektonicznych. 
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6.4. Deklaracja Intencji Samorz ądu Powiatu  
 
Jako Samorząd Powiatu Kępińskiego uwaŜamy, iŜ nadrzędne zasady które 
determinują naszą pracę, są związane z zaspakajaniem potrzeb społeczności w 
której Ŝyjemy. Stąd za priorytetowe cele uznajemy: 
 
• podniesienie poziomu i poprawę jakości Ŝycia w połączeniu z wyrównaniem 

dysproporcji rozwojowych; 
 
• optymalny wzrost gospodarczy i wykształcenie mechanizmów wzrostu 

konkurencyjności gospodarki; 
 
• wprowadzenie ładu przestrzennego, ochronę i eksponowanie wartości 

przyrodniczych i kulturowych; 
 
• zapewnienie warunków stałego rozwoju duchowego i poszanowania najwyŜszych 

wartości zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej; 
 
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość. 
 
Zatem uznajemy równie Ŝ, Ŝe: 
 
• podmiotom gospodarczym naleŜy zapewnić jak najkorzystniejsze warunki 

funkcjonowania i rozwoju; 
 
• w podejmowanych działaniach musimy respektować zasadę ekorozwoju, która 

jest nadrzędną w stosunku do innych, a ochrona środowiska przyrodniczego jest 
z nią nierozłącznie związana; 

 
• realizowana polityka rozwoju społeczno-gospodarczego musi się opierać się na 

planowaniu strategicznym, w tym przestrzennym; 
 
• konieczne jest stałe podnoszenie jakości usług świadczonych przez Starostwo; 
 
• naleŜy wspierać rozwój kultury, sportu i turystyki oraz sporządzić stosowne 

programy umoŜliwiające realizację przyjętych zadań;   
 
• naleŜy wspierać rozwój infrastruktury technicznej; 
 
• szczególną uwagę trzeba zwracać na rozwój oświaty i jakość usług słuŜby 

zdrowia;  
 
• umacniać będziemy funkcjonującą demokrację lokalną oraz doskonalić jej formy.  
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6.5 Strategiczne cele i zadania  
            
6.5.1  Sfera ekologiczna  
Analizując obszary funkcjonalno-przestrzenne Powiatu wyodrębniono najwaŜniejsze 
problemy oraz priorytetowe cele i zadania. Nakreślono strategiczne kierunki rozwoju. 
Za cel główny uznano: 
 
             STWORZENIE MIESZKAŃCOM ODPOWIEDNICH   
             WARUNKÓW DO PRACY, KSZTAŁCENIA 
             I WYPOCZYNKU W RAMACH POWIATU 
             UKIERUNKOWANEGO NA ROZWÓJ FUNKCJI 
             ROLNICZYCH, TURYSTYCZNYCH, PRZETWÓRSTWA  
             ROLNEGO, SPOśYWCZEGO, DRZEWNEGO. 
 
Cel strategiczny  
Ochrona środowiska i bioróŜnorodności ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
prawnie chronionych i cennych przyrodniczo. 
 
Cele szczegółowe i zadania 
-poprawa stanu środowiska przyrodniczego np. przez budowę sieci 
 kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz objęcie zalesieniem gruntów 
 o niskiej bonitacji, co przyczyni się równieŜ do zmniejszenia bezrobocia. 
-zorganizowanie efektywnego systemu gromadzenia i wywozu posegregowanych 
 śmieci. 
-zamontowanie plansz przydroŜnych promujących Powiat Kępiński pod względem 
 ochrony przyrody, 
-ochronę zasobów  wód podziemnych, 
-informowanie mieszkańców Powiatu Kępińskiego o bogactwie przyrodniczym 
 regionu(informowanie młodzieŜy w szkołach), 
-utworzenie systemu monitoringu zagroŜeń dla środowiska przyrodniczego ,który 
 będzie podsystemem monitoringu wojewódzkiego, 
-wspieranie działań podejmowanych przez gminy w kierunku modernizacji  oraz 
 budowy oczyszczalni ścieków z  systemem kolektorów doprowadzających ścieki. 
-współuczestniczenie w budowie zakładu utylizacji odpadów stałych w ramach 
 inwestycji ponad powiatowej, 
-zwiększenie wykorzystania odnawialnych Ŝródeł energii(biomasa,wody 
 geotermalne) 
-budowa tras oraz ścieŜek rowerowych np.Szlak Napoleoński) i inne o znaczeniu 
 europejskim i krajowym 
 
Kierunek strategiczny  
Poprawa gospodarki ściekowej oraz uporządkowanie  gospodarki odpadami,a 
szczególnie ich zbiórki,segregacji,przetwarzania i składowania. 
Ograniczenie dewastacji środowiska przyrodniczego(wydobywanie kopalin) 
Pozyskiwanie energii ze Ŝródeł odnawialnych. 
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Komentarz 
 

Restrukturyzacja przemysłu powinna ograniczyć emisję zanieczyszczeń środowiska 

a wprowadzenie nowoczesnych technologii  obniŜyć zuŜycie wody,odprowadzenie 

ścieków,emisję zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszyć ilość 

odpadów.Restrukturyzacja i unowocześnienie rolnictwa winno zmierzać do 

zmniejszenia zagroŜenia  powodowanego przez zanieczyszczenie 

powierzchniowe.Warunkiem rozwoju gospodarczego jest odpowiednie uzbrojenie 

techniczne. W  związku z tym przy wszystkich inwestycjach musi towarzyszyć 

zapewnienie pełnej infrastruktury .NaleŜy dąŜyć do wzrostu zasobów wód 

powierzchniowych poprzez budowę zbiorników wodnych.Zwiększyć lesistość na 

terenach  bezpośrednio sąsiadujących z aglomeracjami miejskimi oraz na gruntach 

nieprzydatnych do  produkcji rolniczej. Spowodować likwidację i rekultywację starych 

niezabezpieczonych  wysypisk odpadów -”dzikich” i legalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

 
6.5.2  Sfera  gospodarcza 
 
Cel  strategiczny 
 
Ograniczenie  poziomu bezrobocia w perspektywie siedmioletniej- poniŜej średniej 
krajowej stopy bezrobocia. 
Do celów szczegółowych zaliczono: 
-poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne 
 działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu 
 przedsiębiorczości. 
 
Cele i zadania  
 
Kształtować warunki do tworzenia i pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego 
małej,średniej przedsiębiorczości z myślą o nowych miejscach pracy,szczególnie w 
sektorze usług.Poprzez działania promocyjne umoŜliwiać szersze kontakty 
przedsiębiorców z zagranicznymi partnerami jak i promować konkretne wyroby 
przemysłowe czy rzemieślnicze. 
Zorganizować  sprawny system współdziałania instytucji ających w zakresie pracy  
ograniczenie  zjawiska bezrobocia- celem jego ograniczenia do 10% . 
 
Komentarz  
Działania  w zakresie ograniczenia bezrobocia  są ściśle związane z ogólną 
kondycją gospodarki kraju.Dopiero przyrost PKB powyŜej 5% umoŜliwia jego 
stopniowe zmniejszenie .Nie naleŜy się spodziewać,Ŝe stopa bezrobocia w ciągu 
najbliŜszych  lat ulegnie zmniejszeniu.Wręcz przeciwnie moŜna się spodziewać jej 
stopniowego wzrostu. 
Stąd  Starostwo Powiatowe wraz z samorządami poszczególnych gmin podejmuje 
kroki zmierzające do skoordynowania działań w zakresie róŜnych form rozwijania 
lokalnej przedsiębiorczości.Rozwijana promocja powiatu ma równieŜ na celu 
zainteresowanie regionem inwestorów krajowych i zagranicznych. 
 
 
6.5.3  Przemysł i usługi 
 
Cele strategiczne 
Promocja i wspieranie działań zwiększających konkurencyjność lokalnego 
przemysłu. 
Wykreowanie wizerunku powiatu jako miejsca atrakcyjnego do pracy i zamieszkania. 
 
Cele i zadania szczegółowe 
 
Utworzenie i aktualizacja ofert inwestycyjnych w banku danych w Wydziale Promocji 
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kępnie. 
Wspieranie realizacji inwestycji minimalizujących negatywne oddziaływanie 
przemysłu na środowisko. 
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Stała aktualizacja programu marketingowo- promocyjnego Wydziału Promocji i 
Rozwoju. 
Prowadzenie kursów i szkoleń  w zakresie rynków Unii Europejskiej  i Wschodnich. 
Zwiększenie zróŜnicowania branŜowego oraz osiągnięcie standardów unijnych w 
zakresie pracy i konkurencyjności gospodarki lokalnej. 
 
Komentarz 
Gospodarka  wolnorynkowa kieruje się swymi własnymi prawami a ingerencja 
państwa winna być ograniczona do niezbędnego minimum. 
Stąd władze powiatowe mają ograniczone moŜliwości stymulowania jej rozwoju. 
Podejmowane działania zmierzają do zwiększenia jej konkurencyjności,wymiany 
informacji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 
 
6.5.4  Rolnictwo 
 
Cele strategiczne 
Restrukturyzacja gospodarki rolnej powiatu.  
 
Cele i zadania szczegółowe 
Podniesienie poziomu aktywacji społeczno-zawodowej mieszkańców wsi. 
Rozwijanie form promocji obszarów atrakcyjnych dla agroturystyki. 
Kreować wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
Poprzez poprawę jakości produktów rolnych zwiększyć ich konkurencyjność na 
rynku krajowym i rynkach zagranicznych. 
Poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Wspieranie działań prowadzących 
do poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wydajności i jakości produkcji, a 
szczególnie tworzenie stowarzyszeń producentów rolnych. 
Poprawę warunków sanitarnych w gospodarstwach rolnych. 
Dalsza poprawa warunków zoohigienicznych chowu zwierząt. 
Dostosowanie gospodarstw do wymogów ochrony środowiska. 
Poprawa więzi kooperacyjnych między producentami a przemysłem przetwórczym. 
Wspieranie grup producentów rolnych w zakresie doradztwa prawnego,w tym 
środkach i przepisach unijnych. 
Wspieranie działań na rzecz poprawy opłacalności w rolnictwie z 
uwzględnieniem:agroturystyki,rolnictwa ekologicznego,małych zakładów 
przetwórstwa rolno-spoŜywczego,usług o charakterze pozarolniczym,hodowli trzody 
chlewnej i drobiu. 
Poprawa lesistości i walorów przyrodniczych. 
Promowanie produktów rolnych wysokiej jakości. 
WdraŜanie  programów rolnośrodowiskowych 
 
Komentarz 
 
Obszary wiejskie powiatu zostały zakwalifikowane w skali województwa jako 
peryferyjne o wyraŜnej dominacji funkcji rolniczych ,przerostem zatrudnienia i 
regresywnej gospodarce.Zahamowanie trendów regresyjnych jest moŜliwe tylko w 
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ramach restrukturyzacji gospodarki rolnej i zwiększenia wielofunkcyjności obszarów 
wiejskich. 
 
 
6.5.5  Infrastruktura techniczna 
 
Cel strategiczny 
 
Osiągnięcie takiego poziomu infrastruktury  technicznej, który zapewni podniesienie 
standardu Ŝycia mieszkańców powiatu oraz zapewni rozwój gospodarki lokalnej 
zgodnie z wymogami  ochrony środowiska. 
Wspieranie rozwoju infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. 
 
Cel strategiczny: 
 
 Oszczędność surowców, materiałów i energii, termo modernizacja budynków.  
Jednostki realizujące: właściciele i uŜytkownicy budynków. 
WdroŜenie w miastach zintegrowanej gospodarki cieplnej obejmującej budynki 
mieszkalne oraz nieodległe zakłady przemysłowe.  
Jednostki realizujące: władze samorządowe (samorządy gminne), jednostki 
zajmujące się energetyką cieplną w miastach, kierownictwa firm.  
Upowszechnianie przyjaznego środowisku- budownictwa i wyposaŜenia budynków 
(oszczędność surowców , materiałów oraz energii), 
Rozbudowa  i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej. 
Budowa infrastruktury na terenach przeznaczonych pod  budownictwo gospodarcze 
i mieszkaniowe. 
Zastąpienie tradycyjnych lamp ulicznych lampami energooszczędnymi z  
automatycznym sterowaniem 
Modernizacja stacji transformatorowych 
Poprawa bilansu wodnego przez zwiększenie liczby zbiorników małej i średniej 
retencji 
Rozbudowa  gazociągu i budowa nowych stacji redukcyjnych 
W pierwszej kolejności przewiduje się wydatki inwestycyjne na budowę dróg . 
 
Sytuacja w której zarządzanie jest w gestii struktur samorządowych  daje moŜliwość 
ponownego zdefiniowania i zrealizowania poŜądanego modelu sieci dróg i 
komunikacji drogowej powiatu.Cel taki wydaje się szczególnie realny wobec 
priorytetów rozwojowych wspieranych przez preakcesyjne środki Unii Europejskiej 
oraz środki jej funduszy strukturalnych,które zaczynają być dostępne dla Polski a 
przede wszystkim zostanie to zaakcentowane po uzyskaniu członkostwa. 
Dostępność komunikacyjna danego obszaru stanowi nieodzowny warunek rozwoju 
gospodarczego gdyŜ od tego zaleŜy tworzenie się pasm rozwojowych wzdłuŜ 
uczęszczanych odcinków dróg. 
Ranga problemu jest  dostrzegana w procesie ograniczenia bezrobocia  w powiecie 
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Kępińskim .WaŜna jest zatem poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów 
wiejskich do kępińskiego oraz ościennych rynków pracy Kluczborka, Namysłowa, 
Oleśnicy,Ostrzeszowa,Wieruszowa. 
Na terenie  powiatu kępińskiego drogi powiatowe stanowią sieć połączeń o łącznej 
długości 258,8 km w tym: 
      -211 km o nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych 

-38 km o nawierzchni gruntowych,tłuczniowych 
- 9,84 km na terenie miasta Kępna 

Koncepcja  rozwoju sieci dróg powiatu k ępińskiego zawiera całokształt 
przedsi ęwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych do realizacji w latach 2003 
do 2010 i przewiduje realizacj ę  n/w zadań: 

-budowę drogi nr. 534 Donaborów-Świba o długości 2,6 km 
<zakończenie ciągu drogowego Opatów-droga krajowa nr  8> 
-budowa drogi przejazdowej-Laski 
-budowę drogi nr 523 Łęka Mroczeńska  śurawiniec- Nowa Wieś KsiąŜęca o dł. 
3,0 km 
-budowę drogi nr 567  DroŜki-Głuszyna  o długości 1,1 km,celem połączenia z 
 rozpoczętą budową drogi na terenie Powiatu Namysłowskiego-Głuszyna-DroŜki. 
-budowa drogi nr 543 Buczek Mały granica powiatu o dł. 1 km 
-budowa  drogi nr 537 – Słupia  Łęka Opatowska  o dł. 1 km 
- budowa drogi nr 540 Smardze-Mroczeń o dł. 1 km 
- budowa drogi Mielęcin-Czermin nr 526  o dł. 1km 
- budowa drogi Bralin –Przybyszów nr 527 o dł. 0,7 km 
- budowa ul. Wrocławskiej w m. Kępnie dł. 0,7 km 
- modernizacja drogi nr 508 Laski-gr. powiatu o dł. 5 km 
- modernizacja drogi nr 502 Trębaczów – granice powiatu o dł. 1,2 km 
- modernizacja drogi nr 503 Kępno- Doruchów o dł. 11,7 km 
- modernizacja drogi nr 528 Mikorzyn –Domanin o dł. 5 km 
- modernizacja drogi nr 516 Turkowy- Koza o dł. 7 km 
- modernizacja drogi nr 544 Buczek- KrzyŜowniki o dł. 4 km 
- modernizacja drogi nr 543 Laski – Trzcinica o dł. 5 km 
- modernizacja drogi Opatów –Biadaszki –Donaborów o dł. 7 km 
- dokończenie prac związanych z  ułoŜeniem chodnika wzdłuŜ Grębanina 
- stworzenie ścieŜek rowerowo-pieszych. 
Przyjmując  załoŜenia ,Ŝe wartość budowy dróg i ulic kosztorysowo wahać się 
będzie w granicach  4.480.000 zł. Przy moŜliwości dofinansowania z funduszu 
SAPARD w latach 2003-2010 na poziomie 50% naleŜałoby przeznaczyć własne 
środki na realizację wymienionych budów wielkości 2240000zł. 
Z analizy tej wersji wynika ,Ŝe przy wsparciu ze środków funduszu SAPARD na  
powyŜszym poziomie moŜliwe  jest sfinansowanie zadań budowy dróg w okresie 
do  2013 roku będących waŜnym ogniwem w ogólnej koncepcji  rozwoju sieci 
dróg powiatu kępińskiego. 
Realizacja  zadań modernizacyjnych ze  środków własnych <>subwencji> o 
wartości 2 295 000 zł  zaznaczy wyraŜną poprawę stanu nawierzchni nie dopuści 
do jej dekapitalizacji i w duŜej mierze zwiększy bezpieczeństwo dla pojazdów i 
ludzi. 
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Zaproponowana  koncepcja rozwoju sieci  dróg powiatowych powiatu kępińskiego  

przy pomyślnym   przebiegu jej realizacji powinna spowodować: 

-dostosowanie istniejących  dróg do odpowiednich standardów 

-znaczną  poprawę połączeń wewnątrz powiatowych 

-likwidację wielu barier i uciąŜliwości charakteryzujących obecną sieć dróg 

 powiatowych. 

 
Docelowo dobry stan infrastruktury komunikacyjnej jest istotnym elementem 

podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji gospodarczych. Innym  celem jest 

zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienie standardu dróg. 

Rozwiązanie problemów infrastruktury  technicznej  wiąŜe się z koniecznością 

podjęcia szeregu inwestycji w zakresie: drogownictwa i komunikacji drogowej, 

zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków ,energetyki ,gazyfikacji, 

telekomunikacji,bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego,ogrzewnictwa,gospodarki 

odpadami czy retencji. 

Część  z tych zadań  nie leŜy w gestii powiatu.Jednak w podjętej diagnozie wskazuje 

się słabe  strony w tej mierze,a władze samorządowe podejmować  muszą stosowne 

działania  u odpowiedzialnych instytucji szczebla  wojewódzkiego lub krajowego 

celem ich wyeliminowania. 

Komentarz 

Małe miasteczka i obszary wiejskie pomimo podejmowanych działań inwestycyjnych 

wykazują  braki w infrastrukturze technicznej.Ma to swoje odniesienia w 

ograniczeniu wzrostu inwestycji i poziomie bezrobocia,rozwiązania szeregu 

problemów związanych z ochroną środowiska. 

Podstawową barierą jest brak środków finansowych i ograniczone moŜliwości 

zaciągania preferencyjnych kredytów. 

 Zadania , które stoją  do realizacji w nieodległej przyszłości przed Powiatem 

Kępińskim to z pewnością ,rozwój budownictwa na wynajem ,finansowany przez 

państwo i samorząd lokalny tworzony w obrębie budownictwa społecznego i 

prywatnych inwestorów. 
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6.5.6.  Gospodarka przestrzenna  
 
Cel strategiczny 
 

Zapewnienie zrównowaŜonego rozwoju powiatu,a takŜe ukierunkowanie procesu 

podnoszenia standardu Ŝycia mieszkańców powiatu i zapewnienie sprawności 

funkcjonowania struktur przestrzennych oraz przeciwdziałanie  degradacji walorów, 

które posiada powiat. 

 
Cele i zadania szczegółowe 
 
Rozpoznanie stanu przestrzeni miast i wsi wchodzących w skład powiatu, 
Integrowanie polityki przestrzennej 
Stworzenie banku informacji związanej z prowadzoną polityką przestrzenną w skali 
powiatu oraz ścisła współpraca w kreowaniu tej polityki w skali regionalnej. 
 
 
Kierunek strategiczny 
 
ZrównowaŜony rozwój powiatu oparty na posiadanych zasobach i zapewniający 
harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy. 
 
Komentarz 
 
Prowadzenie polityki przestrzennej  wymaga prowadzenia stałej analizy 
uwarunkowań stanu ,walorów, zagroŜeń i preferencji związanych z rozwojem 
powiatu. 
Elementy polityki przestrzennej dotyczą: 
-środowiska przyrodniczego i kulturowego 
-układu komunikacyjnego 
-infrastruktury komunalnej 
-stanu zainwestowania 
-stopnia trwałości struktur przestrzennych 
 
Zarząd Powiatu Kępińskiego uwaŜa ,Ŝe „Kierunki Polityki Przestrzennej Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego” winny  zawierać 

sformułowania świadczące o równorzędności wspierania rozwoju powiatu 

Kępińskiego. 
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6.5.7  Sfera bezpiecze ństwa publicznego 
 
Bezpiecze ństwo publiczne, zarz ądzanie sytuacjami kryzysowymi 
 
Cel strategiczny 
 
Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego. 
 
Cele i zadania szczegółowe 
 
DoposaŜenie policji w nowoczesne środki łączności i poprawa warunków pracy tak 
komisariatów jak i Komendy Powiatowej. 
Doprowadzenie do zintegrowania i rozbudowy systemu ratownictwa  medycznego i 
wyposaŜenie go w nowoczesne urządzenia ratownictwa medycznego. 
Stworzenie zaplecza umoŜliwiającego szybkie reagowanie w przypadku zagroŜenia 
chorobami zakaŜnymi(stworzenie Powiatowego  Centrum Powiadamiania) 
Zapewnienie policji i słuŜbom  ratownictwa medycznego takich warunków 
pracy,które umoŜliwią  ich sprawne i skuteczne funkcjonowanie nie odbiegające od 
poziomu reprezentowanego w krajach Wspólnoty Europejskiej. 
 
Komentarz 
 
Pomimo dobrych wyników w zakresie  wykrywalności przestępczości 
niezorganizowanej naleŜy szczególnie rozwijać róŜne formy współpracy organów 
ścigania z mieszkańcami zwiększających ich poczucie bezpieczeństwa. Szczególną  
uwagę naleŜy zwrócić na problem uzaleŜnień wśród dzieci i młodzieŜy m.in. przez 
rozwijanie działalności profilaktycznej . 
Istotnym elementem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa jest realizacja 
regionalnego systemu bezpieczeństwa. 
 
6.5.8  Sfera  społeczna 
 
Cel strategiczny 
 
Zapewnienie opieki społecznej wszystkim uprawnionym i potrzebującym 
mieszkańcom powiatu. 
Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów poprzez  aktywizację zawodową 
młodzieŜy w szkołach  ponadgimnazjalnych w ramach  lokalnego  programu. 
Zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet z terenów wiejskich poprzez aktywizację 
zawodową kobiet  w ramach  warsztatów readaptacyjnych. 
Rozwój  przedsiębiorczości poprzez  stworzenie Ośrodka Wspierania 
Przedsiębiorczości tj. lokalnej instytucji wspierającej rozwój małych i średnich firm. 
Wspieranie gmin w działaniach  ukierunkowanych na rozwijanie 
przedsiębiorczości,szczególnie  w zakresie organizowania  szkoleń i współpracy z 
organizacjami przedsiębiorców. 
Promowanie powiatu i poszukiwanie inwestorów. 
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Cele i zadania szczegółowe: 
 
-rozszerzenie oferty świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz innych form 
 rehabilitacji społeczno-zawodowej. 
-zorganizowanie ZAZ dla osób niepełnosprawnych. 
-podwyŜszenie standardów świadczonych usług przez placówki opieki społecznej, 
 m.in. przez ich modernizację w tym standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w 
 Rzetni, 
-wykorzystanie budynku byłej szkoły podstawowej w Chojęcinie i/lub budynku 
 biurowego po POM-ie w Bralinie dla rozwoju bazy opieki społecznej. 
-utworzenie punktu komercyjnych  usług opiekuńczych. 
-polepszenie  jakości świadczonych usług w zakresie opieki społecznej  jak i stałe jej  
-dostosowywanie do zmiennych potrzeb i oczekiwań zainteresowanych. 
 
Komentarz 
 
Do 2005r. powinna powstać instytucjonalna infrastruktura zabezpieczająca pełną 
pomoc społeczą. Instytucje te winny działać w jednej sieci ,a w  szczególności  
noclegownie, jadłodajnie ,ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodek 
socjoterapeutyczny  i psychoterapeutyczny. 
 
6.5.9  SłuŜba zdrowia  

 
Cel strategiczny  

 
Podniesienie  standardu opieki medycznej ,w tym dostosowanie placówki lecznictwa 
zamkniętego do warunków ekonomicznych. 

 
Cele i zadania szczegółowe 
Wspieranie rozwoju róŜnych form profilaktyki zdrowotnej. 
PodwyŜszenie stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu przez: 
-utworzenie laboratorium biologiczno-chemicznego 
-prowadzenie szkoleń 
-monitoring skaŜeń 

 
6.5.10  Promocja zdrowia 
 
Komentarz 
Powiat podejmuje działania mające poprawić standard świadczonych usług przez 
szpital w Kępnie ,w tym wspiera zakup sprzętu medycznego.  
Uwzględniając lokalne potrzeby i moŜliwości oraz kierunki przemian i wymogi 
stawiane słuŜbie zdrowia zachodzi potrzeba: 

- zakupu nowoczesnego aparatu USG , bieŜni do prób wysiłkowych i aparatu 
Holtera do diagnostyki kardiologicznej , mammografu,  sprzętu 
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rehabilitacyjnego i do fizykoterapii,aparatów do 
hemodializy,endoskopów,pojazdów sanitarnych 

- rozbudowy oddziału wewnętrznego dla uzyskania normatywnej powierzchni 
łóŜkowej i stworzenia moŜliwości powstania oddziału nefrologicznego przy 
stacji dializ  

- przebudowy budynku po byłej kotłowni węglowej z przeznaczeniem na blok 
operacyjny , centralną sterylizatornię , kuchnię szpitalną  

- wymiany stolarki okiennej i docieplenie budynków szpitalnych 
- instalacji systemu wykrywania poŜaru w pomieszczeniach szpitalnych 
- uregulowanie gospodarki ściekowej w oddziale leczniczo – rehabilitacyjnym w 
     Grębaninie poprzez przyłączenie do budowanej sieci kanalizacyjnej 
-    kontynuacja działań  mających na celu pełną informatyzację Szpitala łącznie z 

           budową wewnętrznej sieci Szpitala, zakupem programów komputerowych i 
           sprzętu, 
      -   systematyczne dostosowanie struktury organizacyjnej Szpitala do 

zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa z uwzględnieniem 
kierunków wytyczonych przez Ministerstwo Zdrowia i Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, 

- podtrzymanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami 
charytatywnymi m.in. Friedrich Mulka Stiftung w Paderborn i KrzyŜem 
Maltańskim w Hövelhof oraz nawiązanie współpracy ze Szpitalami ,z którymi 
Powiat zawarł umowy partnerskie. 

 
6.5.11  Oświata 
 
Cel strategiczny 
 
Dostosowanie struktury szkolnictwa  jak i oferty programowej do warunków 
gospodarczych oraz wymogów rynku pracy i rynków unijnych. 
 
Cele i zadania szczegółowe 
Poprawę warunków funkcjonowania szkolnictwa . Pprawa bazy dydaktycznej 
szczególnie sportowej szkół. 
Stałe dostosowywanie  struktury kształcenia na poziomie średnim do wymogów 
rynku pracy oraz zapotrzebowania rynków unijnych. 
Zwiększenie  mobilności zawodowej absolwentów szkół średnich poprzez 
rozszerzenie oferty kształcenia szkół policealnych oraz kursów. 
We współpracy z ośrodkami akademickimi i ośrodkami kształcenia,rozszerzenie 
róŜnych form podwyŜszania kwalifikacji dla kadr menedŜerskich i nauczycieli. 
Wspieranie tych innowacji pedagogicznych,które prowadzą do podniesienia poziomu 
nauczania języków obcych i informatyki 
Rozwijanie kształcenia ekologicznego i edukacji regionalnej 
Dokształcanie rolników 
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Komentarz 
 
Jednym z istotnych czynników pobudzających rozwój gospodarki powiatu jest 
dostępność szkół i instytucji szkoleniowych .Potencjał   intelektualny powiatu 
zadecyduje o powstaniu silnych centrów innowacyjnych i nowoczesnych dziedzin 
aktywności gospodarczej.Walory przyrodnicze i kulturowe powiatu będą lepiej 
wykorzystywane w oparciu o wysoki poziom świadomości ekologicznej i społecznej  
mieszkańców.NaleŜy podjąć dalsze prace nad doskonaleniem sieci szkół ,kierunków 
i profili kształcenia  celem dostosowania do potrzeb rynku jak i  aspiracji uczniów. 
Szansą  rozwoju oświaty i kształcenia jest przeprowadzona reforma oświaty. 
Dla  kształcenia na poziomie średnim duŜe znaczenie ma kondycja szkół 
ponadgimnazjalnych. 
 
6.5.12  Kultura i sztuka 
 
Cel strategiczny 
 
Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego i rozwijanie działalności kulturalnej 
 
Cele i zadania szczegółowe 
 
Wspieranie wydawania opracowań regionalnych 
Stała opieka nad uzdolnionymi twórcami oraz zespołami ludowymi i szkolnymi ,w 
tym ich promocja . 
Realizacja stałego kalendarza imprez kulturalnych integrujących gminy,promujących 
powiat. 
 
Komentarz 
 
Działalność  kulturalna powiatu organizowana jest bezpośrednio w poszczególnych 
gminach powiatu. Tam działają gminne ośrodki kultury, kółka zainteresowań, 
funkcjonują szkoły podstawowe i gminazjalne, które poprzez swoją działalność 
stwarzają moŜliwości do uczestnictwa w tej działalności. Ponadto funkcjonują tam 
stowarzyszenia i organizacje, które w swych programach realizują zadania 
kulturalne. Funkcjonują równieŜ instytucje kulturalne, które propagują i organizują 
kulturę w swoim środowisku. 
 
6.5.13  Sport ,rekreacja i turystyka 
 
Cel strategiczny 
 
Wspieranie  działań mających na celu podniesienie poziomu i rozwijanie działalności 
sportowej w oparciu o nowoczesną bazę szkoleniowo-rekreacyjną. 
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Cele i zadania szczegółowe 
 
Wytyczenie nowych tras  turystycznych w tym budowa ścieŜek rowerowych. 
Wspieranie rozwoju zaplecza gastronomiczno- hotelarskiego. 
Prowadzenie imprez sportowych równieŜ o zasięgu ponadlokalnym. 
 
Komentarz 
 
Walory przyrodniczo- krajobrazowe powiatu są coraz pełniej wykorzystywane. 
PołoŜenie powiatu stwarza szansą ponadregionalnej działalności i stworzenia 
silnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego na miarę potrzeb mieszkańców nie tylko 
powiatu  ale i przyległych województw. 
Istotną barierą ograniczającą  rozwój w tej sferze jest brak środków finansowych z 
budŜetu państwa. 
 
 
Wspieranie dąŜeń do powstania stowarzyszeń i klubów sportowych. 
 
 
6.5.14  Cele i zadania priorytetowe dla Powiatu K ępińskiego do 
2010r. 
 
-Ograniczenie bezrobocia na terenie Powiatu Kępińskiego 
-Rozwój   przedsiębiorczości 
-Poprawa stanu istniejących dróg powiatowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego: 
-budowa chodników i ścieŜek rowerowych wzdłuŜ pozamiejskich odcinków dróg  
 powiatowych 
-budowa „małych rond” na niebezpiecznych skrzyŜowaniach  dróg 
-odtworzenie wartości istniejących dróg o nawierzchni bitumiczne 
-Rozwój strefy opieki społecznej w powiecie 
-Rozwijanie współpracy  międzynarodowej tak kulturalnej jak i  gospodarczej  w 
 ramach UE  
-Rozwiązanie docelowe problematyki segregacji i przetwarzania odpadów na terenie 
 powiatu 
-Dostosowanie działań słuŜby zdrowia do zmienionych warunków gospodarki 
 rynkowej-restrukturyzacja szpitala 
-Działania na rzecz rolnictwa z uwzględnieniem  agroturystyki ,rolnictwa  
 ekologicznego i małych zakładów przetwórstwa rolno-spoŜywczego, usług o 
 charakterze pozarolniczym i hodowli drobiu, wykorzystanie unijnych środków  
 pomocowych. 
-Realizacja regionalnego systemu bezpieczeństwa powiatu kępińskiego,  
 organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych a szczególnie imprez o  zasięgu 
  ogólnopolskim: 
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6.6.Wstępne zało Ŝenia planu  inwestycyjnego na lata 2003-2006 
 
1. Oświata 
 

- budowa sali gimnasycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Kępnie, 

- wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Kępnie, 

- wymiana stolarki okiennej i remont sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształczące w Kępnie , 

- modernizacja basenu krytego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi, 
- budowa boiska szkolnego – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Kępnie, 
 
2. Drogi 
 
2004: 

- budowa drogi Świba-Donaborów,  
- budowa chodnika w Laskach, 
- budowa chodnika w Perzowie, 
- budowa chodnika w Joance, 

 
2005: 

- budowa drogi Nowa Wieś Ks. – śurawiniec  
- budowa drogi w Trębaczowie, 
- budowa chodnika w Bralinie, 
- budowa chodnika w Buczku, 
- modernizacja drogi – Kępno, ul. Wrocławska, 

 
2006: 

- budowa drogi DroŜki-granica województwa, 
- budowa drogi Mielecin-Czermin, 
- budowa drogi Granice-Kuźnica/granica woj./, 
- budowa chodnika Jankowy-Donaborów, 
- budowa chodnika Mikorzyn, 

 
3. Opieka Społeczna: 
 

- standaryzacja i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, 
- modernizacja łazienek, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, montaŜ urządzeń 

alarmowych, zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych-DPS Rzetnia, 
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4. Ochrona Zdrowia: 

 

- rozbudowa oddziału wewnętrznego Szpitala w Kępnie, 

- wymiana stolarki okiennej w oddziale dziecięcym Szpitala w Kępnie, oddziale 

rehabilitacyjnym w Grębaninie, oddziale dla przewlekle chorych, 

- wykonanie instalacji sygnalizacji poŜarowej w Szpitalu w Kępnie, 

- rozbudowa i modernizacja pomieszczej byłej kotłowni szpitala w Kępnie na 

kuchnię i blok operacyjny oraz centralnej sterylizatorni, 

- zakup aparatury-do prób wysikowych, usg, stołu operacyjnego, 

„chalangoskopu”, histeroskopu diagnostycznego, aparatu do hemodializy, 

zestawu „holtera”, gastrofiberoskopu oraz mammografu dla szpitala w 

Kępnie, 

- zakup pojazdu sanitarnego. 
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6.7 Źródła finansowania zada ń 
 
        Planowany bud Ŝet powiatu  w latach 2003-2010 w  /złotych/ 
 
   Dochody    Wydatki 
 
        2003 r - 22.353.000    21.850.000 
 
 2004 r  - 23.470.000    23.460.000   
 
 2005 r - 24.644.000    23.733.000 
 
 2006 r - 25.876.000    24.966.000 
 
 2007 r - 27.170.000    26.499.000 
 
 2008 r - 28.528.000    27.828.000 
 
 2009 r - 28.814.000    27.893.000 
 
 2010 r - 29.102.000    28.172.000   
 
 
Główne źródła finansowania zewn ętrznego: 
 

        - fundusze przedakcesyjne:PHARE 2,ISPA,SAPARD;   

  - poŜyczki i linie kredytowe.Oprócz polskich banków komercyjnych 

          moŜna korzystać z zagranicznych linii kretytowych np. Banku     

          Światowego,Europejskiego Banku Inwestycyjnego,Europejskiego Banku    

          Odbudowy i Rozwoju,Europejskiego Fundusu Rozwoju Wsi Polskiej 

          Counterpart  Found ; 

 -  krajowe instytucje pozabankowe np.: Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób   

    Niepełnosprawnych, Fundusz Współpracy Program Agrolinia,Narodowy 

    Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,Krajowa Agencja 

    Poszanowania Energii S.A, Fundacja Wspomagajaca Zaopatrzenie Wsi w 

    Wodę;  

- zagraniczne instytucje pozabankowe np.: Program Małych Dotacji GEF, Projekt 

  Umbrella, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.   
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7.Monitorowanie wdra Ŝania strategii 

 

7.1 Kordynacja procesu zarzadzania strategi ą  

 

Proces zarządzania strategicznego obejmuje etap analizy strategicznej, planowania 

strategicznego i realizacji strategii.  W ostatnim etapie naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na procesy informacyjno-decyzyjne i realizację funkcji kontrolnej. Stąd w 

strategii rozwoju powiatu uznaje się konieczność wdroŜenia monitoringu zmian 

spoleczno-gospodarczych po to, aby zapewnić stały dopływ informacji oraz móc 

stosunkowo wczesnie rozpoznawać pojawiajace się zagroŜenia. System monitoringu 

będzie podstwą dla wprowadzania korekt do niniejszej strategii. 

 

 

Etapy tworzenia systemu monitoringu: 

 

- ustalenie obszarów obserwacji i określenia wskaźników, 

- ustalenie metod prowadzenia obserwacji, stawiania diagnoz i dokonywania 

oceny waŜności uzyskanej informacji, 

- ustalenie zadań dla poszczególnych wydziałów Starostwa zbieŜnych z celami 

przyjętymi w strategii rozowju i przekazanie do specjalnej bazy danych, która 

będzie wspierać proces kompleksowego zarządzania strtegicznego powiatem 

/Rada Powiatu i Zarząd/. 
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7.2 Podstawowe mierniki realizacji strategii 
            
         Grupa ogólnych mierników realizacji strategii jest zgodna ze stosowanymi w   
 krajach Unii Europejskiej i uwzglednia współzaleŜności między trzema aspektami   
 rozwoju zrównowaŜonego tj. gospodarką, społeczeństwem i srodowiskiem.   
 Do grupy tej zaliczymy: 
 Wartość PKB na jednego mieszkańca, wg. Parytetu siły nabywczej, 
Wartość eksportu na jednego mieszkańca, 
Średni obszar gospodarsywa rolnego 
Umieralność niemowlat 
Stopa bezrobocia 
Współczynnik skolaryzacji 
Na podstawie grupy mierników realizacji strategicznych programów rozwojowych 
moŜliwe jest dokonanie oceny,czy załoŜone w poszczególnych programach Strategii 
cele ogólne i szczegółowe są realizowane za pomocą wymienionych w programie 
zadań.Zadaniem mierników jest odpowiedź,czy nie naleŜy uaktualnić zadań lub 
wręcz przeformułować celów w taki sposób,aby były one dostosowane do 
zmieniających się warunków rzeczywistości. 
Oczywiście ,przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian i uaktualnień naleŜy kierować się 
nadrzędną rolą zasad rozwoju zrównowaŜonego. 
  
Mierniki rezultatów w sferze społecznej 
 
-liczba osób ze srednim wykształceniem, 
-liczba osób kontynuujących naukę na studiach wyŜszych 
-liczba absolwentów szkół wyŜszych   powracająca do powiatu, 
-udział młodzieŜy wiejskiej w szkołach średnich i wyŜszych, 
-liczba osób o dochodach poniŜej minimum biologicznego i poniŜej minimum 
 socjalnego, 
-procent osób niepełnosprawnych posiadających pracę, 
-procent obiektów publicznych dostępnych osobom niepełnosprawnym, 
-zakres usług dostępnych na wsi, 
-liczba obiektów sportowych w powiecie, 
-liczba imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu, 
-procent młodzieŜy reprezentującej powiat w zawodach sportowych na szczeblu 
 ogólnokrajowym, 
-liczba imprez kulturalnych w powiecie, 
-liczba pozyskanych osób do działalności kulturalnej. 
 
Mierniki rezultatów w sferze gospodarczej 
 
-liczba przedsiębiorstw zakładanych przez osoby korzystające ze szkoleń, 
-liczba rolników,którzy podjęli działalność w zakresie przetwórstwa rolno- 
 spoŜywczego, 
-liczba rolników ,którzy podjęli działalność w zakresie agroturystyki, 
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-liczba przedsiębiorstw korzystających z zewnętrznego wsparcia finansowego, 
-wielkość zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 
-liczba przedsiębiorstw eksportujących wyroby, 
-liczba gospodarstw wiejskich wyspecjalizowanych w określonych gałęziach 
 produkcji, 
-liczba zmodernizowanych gospodarstw rolnych 
-liczba grup producenckich, 
-liczba zakładów przetwórstwa rolno-spoŜywczego, 
-wielkość produkcji drobnych producentów, 
-liczba zmodernizowanych(unowocześnionych) zakładów produkcyjnych, 
-zyskowność firm, 
-liczba zakładów posiadających certyfikat normy ISO 9000 i ISO 14001, 
-liczba zakładów posiadających  wdroŜony system bezpieczeństwa produkcji  
 Ŝywności, 
-liczba zakładów spełniających wymogi weterynaryjno- sanitarne UE, 
-liczba jednostek organizacyjnych posiadających nowoczesne systemy zarządzania, 
-wartość sprzedaŜy przemysłu ogółem w powiecie, 
-zatrudnienie w przemyśle ogółem w powiecie, 
-powierzchnia terenów uzbrojonych przewidzianych pod działalność gospodarczą, 
-czas załatwiania formalności związanych z podejmowaniem i prowadzeniem 
 działalności gospodarczej, 
-liczba podpisanych umów i porozumień o współpracy międzyregionalnej, 
-liczba wystaw i targów promujących powiat, 
-liczba  i nakład publikacji promujących powiat, 
-liczba nowych miejsc noclegowych, 
-liczba kilometrów nowo  wytyczonych szlaków turystycznych, 
-liczba nowych gospodarstw agroturystycznych, 
 
Mierniki rezultatów w sferze infrastruktury technic znej  
-liczba kilometrów zmodernizowanych dróg gminnych i powiatowych, 
-liczba kilometrów utwardzonych dróg gruntowych, 
-liczba kilometrów wybudowanych ścieŜek rowerowych, 
-liczba utworzonych linii komunikacji mikrobusowej, 
-liczba wybudowanych miejsc parkingowych, 
-procent ludności korzystającej z kanalizacji, 
-liczba wybudowanych zbiorczych oczyszczalni ścieków, 
-liczba oczyszczalni  ścieków z usuwaniem biogenów, 
-liczba wybudowanych indywidualnych oczyszczalni ścieków, 
-procent ludności korzystającej  z wodociągów, 
-powierzchnia uzbrojonych działek budowlanych, 
-procent ludności korzystającej z gazu ziemnego, 
-liczba kilometrów sieci telekomunikacyjnej, 
-liczba abonentów, 
-liczba abonentów podłączonych do Internetu, 
-liczba oczyszczonych i wyremontowanych systemów zasilania zbiorników  
 retencyjnych, 
-liczba nowych zbiorników retencyjnych, 
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-liczba kilometrów wybudowanej sieci cieplnej, 
Mierniki rezultatów w sferze ekologicznej 
 
-liczba  mieszkańców powiatu zaangaŜowana w działania proekologiczne, 
-liczba przedsięwzięć minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, 
-ilość gospodarstw objętych systemem zagospodarowania odpadów(w tym  
 prowadzących segregację odpadów), 
-liczba zrekultywowanych wysypisk odpadów, 
-liczba zlikwidowanych i zrekultywowanych wysypisk „dzikich” lub „ starych”, 
-procent  odpadów komunalnych i przemysłowych poddawanych recyklingowi, 
-procent odpadów niebezpiecznych w odpadach składowanych na wysypiskach, 
-liczba kilometrów unaturalnionych cieków, 
-zmniejszenie wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód, 
-udział I i II klasy czystości rzek w powiecie, 
-liczba zakładów posiadających zamknięte obiegi wody, 
-wielkość całkowitej rocznej emisji z istniejących  obiektów, 
-liczba zakładów,które wprowadziły technologie energooszczędne i niskoemisyjne, 
-liczba zakładów ,które zainstalowały urządzenia ochronne, 
-liczba nowo utworzonych punktów pomiarowo-kontrolnych w ramach systemu 
 monitoringu środowiska i monitoringu ekosystemów leśnych, 
-powierzchnia odnowionych drzewostanów, 
-procent powierzchni gmin objętych róŜnymi formami ochrony przyrody, 
-powierzchnia zajmowana przez powstałe korytarze ekologiczne, 
-powierzchnia zalesionych gruntów porolnych lub rolniczo nieprzydatnych, 
-powierzchnia lasów uznanych za las ochronny lub rezerwat przyrody, 
-procentowe zwiększenie powierzchni leśnej powiatu. 
 
Na podstawie powyŜszych mierników ,po odniesieniu ich do ogólnych danych 

statystycznych w powiecie(powierzchnia powiatu,liczba ludności i inne) moŜna 

uzyskać wskaźniki realizacji strategicznych programów rozwojowych i 

poszczególnych zadań realizacyjnych. 
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