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SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Cel strategiczny cel, jaki gmina chce osiągnąć w perspektywie czasowej niniejszego dokumentu; 

Gmina Gmina Pępowo 

JST jednostka samorządu terytorialnego 

MSP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Polityka branżowa 
opis działań kierunkowych i zasad postępowania w określonej dziedzinie, które 
posłużą do realizacji celów 

Priorytet 
określenie wagi konkretnego celu operacyjnego powodującego potrzebę jego 
realizacji przed innymi 

Program 
zbiór zadań (ew. projektów) wskazujący przedmiot podejmowanych działań, 
jednostkę organizacyjna odpowiedzialna za ich wykonanie i nadzór oraz wskaźniki 
oceny stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów 

PRL plan rozwoju lokalnego 

Ustawa o finansach 
publicznych 

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 
z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o dochodach 
ustawa z dnia 13 
listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu 

terytorialnego 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego 

w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami) 

WFOSIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wizja gminy wyobrażenie przyszłego, pożądanego stanu JST 

WPF wieloletnia prognoza finansowa – zgodna z ustawą o finansach publicznych 

Wskaźnik narzędzie pomiaru osiągnięcia celu lub realizacji programów, projektów i zadań 

Zadanie 
podstawowa jednostka realizacyjna służąca osiąganiu wyznaczonych celów, 
wskazująca przedmiot zadania, osobę odpowiedzialna za wykonanie i nadzór, 
harmonogram realizacji, koszt realizacji i źródła finansowania 

Zasady 
wartości i przesłanki określające politykę branżowa, będące podstawa 
do wyznaczania kierunków podejmowanych w ramach jej działań 

Zrównoważony rozwój 

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań 
ekonomicznych, społecznych oraz przyrodniczych w celu utrzymania trwałości jego 
rezultatów oraz możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności 
współczesnego i przyszłych pokoleń 
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1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII GMINY 
PĘPOWO 

Strategia Gminy Pępowo opierać się będzie na szeregu konkretnych celów, których 

osiągnięcie będzie prowadzić do wymaganego efektu. Cele te łącznie będą składać się na 

uzupełniający się w każdym aspekcie plan rozwoju naszej Gminy. Na przyszłość niebagatelny 

wpływ ma szczegółowe planowanie oraz przestrzeganie i realizowanie wytycznych 

zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Jasne cele, które są efektem pracy wielu 

zaangażowanych ludzi pozwalają na jak najdoskonalszą realizację założeń. Tworzenie strategii, 

wdrażanie z dokładnym określeniem warunków na jakich mają się odbywać poszczególne 

zadania oraz zaangażowanie ludzi do tworzenia wspólnego dobra sprawi, że nasza gmina 

stanie się jeszcze lepszym środowiskiem dla jej mieszkańców. 

 Każda z gmin jest inna. Strategia, z uwagi na swoją specyfikę, przygotowywana jest ze 

szczególną starannością, uwypuklając największe regionalne wartości wyróżniające daną 

gminę spośród innych. Uniwersalny model strategii nie jest dobrym rozwiązaniem dla 

niedużego obszaru, w którym dynamika zmian jest bardzo widoczna. 

 W związku z powyższym dobra strategia powinna zawierać następujące cechy: 

• unikalność - musi być specyficzna dla danego środowiska,  

• rzetelność - musi być oparta o opinię społeczną, aby miała realne wsparcie; jednocześnie 

powinna być też „wbudowana” w otoczenie (krajowe i unijne),  

• użyteczność - musi przetwarzać dalekosiężne cele w konkretne zadania wykonywane 

w ramach kolejnych budżetów,  

• aktualność - musi być okresowo weryfikowana.  

 

 Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć tworząc strategie jest zawsze, 

jaki przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej strategii postanowiono posiłkować się okresami 

programowania przyjętymi w Unii Europejskiej i przyjęto perspektywę do roku 2020.  
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Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem: 

 

 

Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju? Strategia jest dokumentem nakreślającym 

główne cele i kierunki przyszłego rozwoju gminy, uwzględniającym potrzeby społeczności 

lokalnej. Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już 

prowadzonych działań na terenie gminy. Działania te porządkuje się w programy 

odpowiadające celom strategicznym.  

 

1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ 

Przy tworzeniu niniejszego dokumentu postanowiono, podobnie jak poprzednio, 

posłużyć się metodą partycypacyjno-ekspercką. W części partycypacyjnej postanowiono 

poprosić o udział w pracach mieszkańców skupionych w już istniejących organizacjach 

i zrzeszeniach (lista zaproszonych organizacji jest w załączniku 4, ponadto zapytano 

mieszkańców o zdanie poprzez Rady Sołeckie. Oczywiście ważną rolę odegrali radni Gminy. 

Wykorzystano także wiedzę i doświadczenie pracowników Urzędu Gminy. Głównym autorem 

wskazań kierunków rozwoju są zatem mieszkańcy. Rola ekspercka, pełniona przez firmę 

Remedis SA polegała na porządkowaniu zadań i celów wskazanych przez uczestników procesu, 

uzupełnienie tychże po na zintegrowanej analizie sytuacji Gminy, porównaniu uzyskanej w ten 

sposób strategii do innych, obowiązujących dokumentów (własnych Gminy, sąsiadów, innych 

dokumentów (powiatowych, wojewódzkich, krajowych i unijnych) dotyczących gminy 

Pępowo. 

Po wstępnym przygotowaniu strategii dokument był ponownie poddany szerokim 

konsultacjom społecznym, tak, aby finalnie przygotowana strategia była szeroko akceptowaną 

wizją rozwoju Gminy. 

Tworząc zamierzenia strategii kierowano się następującymi przesłankami: 

 władze lokalne chcą pełnić rolę aktywnego inspiratora i koordynatora działań 

w gminie, 

W jakim miejscu chcemy być za sześć lat? 
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 współpraca różnych środowisk lokalnych może przynieść wiele dodatkowych korzyści 

niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie, 

 gmina chce być otwarta na kontakty zewnętrzne widząc w nich źródło rozwoju 

i innowacji, 

 poprawa jakości życia mieszkańców całej gminy związana jest z poprawą sytuacji 

gospodarczej. 

 

Prace nad strategią składały się z następujących elementów: 

I. Określenie stanu aktualnego: 

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-

gospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących 

zagadnień: 

 sytuacji demograficznej i społecznej, 

 stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej, 

 stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej 

oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, 

kultury oraz sportu i rekreacji, 

 sytuacji gospodarczej, 

 problematyki przestrzennej i mieszkaniowej. 

II. Określenie potencjału rozwojowego, 

III. Zagregowana analiza możliwości rozwoju gminy Pępowo, 

IV. Wizja Rozwoju, 

V. Określenie Programów Strategii Gminy, 

VI. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi, 

VII. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii, 

VIII. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Strategii. 

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju gminy. 

Przygotowana Strategia Rozwoju Gminy Pępowo obejmuje perspektywę do roku 2020. Na 

poziomie szczegółowym zadanie to przejęte jest przez dokumenty operacyjne. 
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Oprócz wiedzy i doświadczenia zespołu pracującego nad tworzeniem strategii 

kierowano się zasadą wykorzystania dotychczasowych prac i propozycji zgłaszanych w gminie. 

Innymi źródłami informacji były dokumenty strategiczne jednostek nadrzędnych: 

I. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020, 

II. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego, 

III. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego do roku 2015, 

 

oraz dokumenty Gminy Pępowo: 

I. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2009-

2012 z perspektywą na lata 2013-2016, 

II. Odnowa i Rozwój Wsi Skoraszewice – Plan Rozwoju Miejscowości Skoraszewice 

2011-2020. 

 

Ponadto korzystano ze stron internetowych podmiotów mieszczących się na terenie 

gminy i danych statystycznych. Podczas spotkań związanych z pracą nad strategią zbierano 

informacje od przedstawicieli różnych środowisk gminy, które następnie wykorzystano 

podczas przygotowywania niniejszego opracowania. 

 

1.3. MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH  

Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów 

dotyczących rozwoju jest następujące: 
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„Strategia rozwoju gminy Pępowo na lata 2014-2020” jest centralnym dokumentem 

strategicznym Gminy. Jednak nie funkcjonuje samodzielnie. Immanentnymi składnikami 

strategii są strategie branżowe – np. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” czy 

też plany zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym dokumentem operacyjnym, służącym realizacji strategii jest 

obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa (WPF), uchwalana dorocznie przez Radę Gminy. 

WPF pozwala na śledzenie postępów w realizacji strategii. 

Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym 

dla różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany, 

uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu 

bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów, jako uzupełnień strategii. 

Ogólnie dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego gminy podzielić można na dwa obszary: 

Dokumenty kierunkowe: 

STRATEGIA – dokument nadrzędny względem innych aktów prawa miejscowego, 

POLITYKI BRANŻOWE – opisy działań kierunkowych i zasad postępowania, szczegółowe dla 

poszczególnych branż (np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego). 

 

 
STRATEGIA 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY 
STARTEGICZNE 

KRAJOWE I 
UNIJNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA 
ROZWOJU 
POWIATU 

GOSTYŃSKIEGO 

WPF 

BUDŻET 
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Dokumenty realizacyjne: 

PLANY/PROGRAMY – zespoły projektów i zadań w określonej branży; mogą zawierać montaż 

finansowy, 

PROJEKTY – zespoły powiązanych zadań realizowanych na podstawie harmonogramów, 

ze wskazanymi źródłami finansowania i wskaźnikami osiągania celów, 

ZADANIA – podstawowe jednostki realizacyjne, wskazujące: przedmiot zadania, osoby 

odpowiedzialne za wykonanie i osoby nadzorujące, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

zadania, sposoby realizacji, kwoty środków finansowych przeznaczonych na zadanie, sposób 

odbioru poprawności wykonania zadania, wskaźniki oceny osiągania celów. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentów wewnętrznych – stworzonych 

wewnątrz jednostki samorządowej (lub dla niej obligatoryjnych, mimo innego pochodzenia) – 

istnieć mogą inne, zewnętrzne dokumenty dotyczące strategii, które JST chce akceptować, 

mimo iż nie są obowiązujące od strony formalnej. 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PĘPOWO MA CHARAKTER OTWARTY 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNOZA SYTUACJI 
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2.2. RYS HISTORYCZNY 

Pierwsze wzmianki o Pępowie pochodzą dopiero z 1136 r. Wieś ta wchodziła wtedy 

w skład majątku arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. W 1267 r. odłączono Pępowo i okoliczne 

wsie od Krobi i utworzona została odrębna parafia. W 1383 r. część ziemi została odsprzedana 

(lub zamieniona) staroście wielkopolskiemu, Peregrynowi z Węgrzyna. Kilkanaście lat później 

w 1444 r. jako właściciel tej części Pępowa odnotowany został Peregryn Pampowski, członek 

śląskiego rodu, Przepkowiezów z Gozdowa. Ostatnim z rodu Pampowskich, został wymieniony 

Ambroży z Ponieca, starosta średzki. Do końca II wojny światowej majętność należała do niego 

Joachima Oertzena. Najwcześniejsze wzmianki w dokumentach dotyczących wsi w gminie 

pochodzą z 1136 r. z okazji powołania przez księcia głogowskiego Henryka II powiatu 

ponieckiego. Wówczas wymienione zostały: Bobkowice, Siedlec, Krzekotwice, Pasierbice 

i Wilkonice. Po pięciu latach doszły Kuraszkowice, czyli późniejsze Skoroszewice (1310), 

w połowie XIV wieku Pampowo. U schyłku XIV pojawił się Czeluścin (1395 r.) i Krzyżany, czyli 

późniejsze Krzyżanki (1399 r.). Te kilku zagrodowe osady później stały się wsiami o dzisiejszym 

znaczeniu. W 1424 r. zapisano nowa nazwę Chocieszewice. Pierwotna nazwa to Pampowo 

(używana do roku 1800), pochodząca od Pampucha, czyli pączka w maśle. Władze pruskie 

zaczęły stosować pisownię Pempowo, stąd po I wojnie światowej pojawiło się Pępowo. 

Podobnie było z Babkowicami. Do 1800 roku były to Bobkowice, ale widocznie honor 

mieszkańców ucierpiał na skojarzeniach, więc nazwa uległa uszlachetnieniu. Nazwy 

miejscowości pochodzą od imion i nazwisk osadników (np. Bobek - Bobkowice, Chociesz - 

Chocieszewice). To tutaj, w dorzeczu Dąbroczni znalazło się wielkie skupisko typowych dla VII - 

VIII wieku nazw kończących się na -ice (np. Skoraszewice, Krzekotowice, Wilkonice). Obecne 

Pępowo składa się z dawnego Pampowa i Chocieszewic (w których znajduje się pałac). Nazwa 

Pampowo pochodzi oczywiście od nazwiska Pampowskich (znanym członkiem tego rodu był 

Ambroży Pampowski). W drugiej połowie XVIII wieku postawiono kilka folwarków. Obok 

Bielaw podbudowano Nowy Folwark (1810 - 1831 r.), który wrócił później do nazwy Bielawy. 

Przed 1744 r. Gębice ufundowały sobie folwark Bugaj. Istniały również folwarki Budy 

Bobkowiskie, Jelęcin (dzisiejszy Elęcin) aż do 1847 r. W połowie XIX wieku, a wiec tuż przed 

uwłaszczeniem zjawiły się nowe osady: Huta Kleparska, Anielin i Kościuszkowo. Kościuszkowo 

powstało w 1834 r. nazwane na cześć Tadeusza Kościuszki. Anielin w 1846 r. - upamiętniał 

imię pierwszej żony hrabiego Teodora Mycielskiego - Anieli z Mielżynskich z Miłosławia. Do 

najmłodszych wsi należą Ludwinowo i Magdalenki. Ludwinowo powstało w czasie regulacji 
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gruntów i uwłaszczenia chłopów z przeniesionej za las wsi Chocieszewice, nazwane od imienia 

Ludwiki Bisping, drugiej żony hrabiego T. Mycielskiego. Magdalenki założyła Magdalena 

Bojanowska, przenosząc tam uwłaszczonych chłopów krzekotowickich, na grunty poprzednio 

należące do uposażenia szkoły im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Najmłodszą wsią w gminie 

jest Kościuszkowo powstałe w 1935 r. 

z rozparcelowanego folwarku o tej samej 

nazwie. W 1904 r. połączono Chocieszewice 

z Pępowem i nazwa dworu należącego do 

Gerta von Oertzena, tak trudna 

do wymówienia dla Niemców - zniknęła. Na 

obszarze gminy mieszkało w czasie spisu 

powszechnego sporządzonego w 1900 r. - 

5013 mieszkańców, głównie Polaków. 

Rodziny niemieckie (protestanckie) 

osiedlały się głównie w Chocieszewicach 

i Czeluścinie, które to wsie znajdowały się 

w rękach niemieckich. 

2.3. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA 

  

Gmina Pępowo położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (do 1998 roku 

w województwie leszczyńskim), w otoczeniu 

malowniczych, typowo wiejskich terenów, co 

jednocześnie jest atutem tego regionu. Gmina 

Pępowo leży w południowo-wschodniej części 

powiatu gostyńskiego, podzielona jest na 13 

sołectw. Otoczona jest gminą Piaski, Krobia, 

Pogorzela, Kobylin, oraz Jutrosin. Zajmuje obszar 87 

km2 zamieszkały przez 6 tys. osób, których głównym 

zajęciem jest rolnictwo, ale także przetwórstwo 

rolno - spożywcze. Pod względem gospodarczym 

Rysunek 2 – Gmina Pępowo i gminy sąsiadujące 

Rysunek 1 – Gmina Pępowo na mapie Polski 
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położenie jest bardzo dogodne, bowiem leży dokładnie pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. 

Region ten jest również dobrze skomunikowany pod względem kolejowym. Położony jest przy 

międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. - Leszno oraz międzyregionalnej drodze 

Krotoszyn - Rawicz - Warszawa. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy 

Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo 

regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi, zatem w skład regionu o 

niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego 

średni ogólny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom 

rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju 

infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej. Siedziba gminy znajduje się w Pępowie. 

  

Rysunek 3 – Gmina Pępowo 
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Sieć osadniczą gminy Pępowo przedstawi poniższa tabela.  

TABELA 1 SIEĆ OSADNICZA W GMINIE PĘPOWO (ROK 2013) 

Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców % ogółu gminy 

 Gmina Pępowo 6034 100 

1 Pępowo 1867 31,0 

2 Babkowice 411 6,8 

3 Czeluścin 264 4,4 

4 Gębice 357 5,9 

5 Kościuszkowo 139 2,3 

6 Krzekotowice 301 5,0 

7 Krzyżanki 245 4,1 

8 Ludwinowo 321 5,3 

9 Magdalenki 195 3,2 

10 Pasierby 292 4,8 

11 Siedlec 526 8,7 

12 Skoraszewice 577 9,6 

13 Wilkonice 455 7,5 

14 Bielawy (bez statusu 
sołectwa) 

- - 

15 Czeluścinek (bez statusu 
sołectwa) 

84 1,4 

16 Czerwona Róża(bez 
statusu sołectwa) 

- - 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 

 

2.4. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie od głównych 

aglomeracji miejsko - przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy oraz 

o wysokotowarowej produkcji rolnej. Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 

gruntów ornych. Strukturę powierzchni dokładnie obrazuje poniższy wykres: 
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Rysunek 4 – Struktura powierzchni Gminy Pępowo 

 

 Gmina Pępowo posiada korzystne warunki przyrodnicze, sprzyjające rozwojowi 

rolnictwa. Na terenie tym nie występuje zjawisko erozji gleb, stąd użytki rolne stanowią 72,2% 

obszaru gminy. Warunki naturalne, w tym głównie jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

(93,1 pkt w 100 – punktowej skali) stwarzają wybitnie korzystne warunki do produkcji rolnej. 

Pępowo wraz z ościennymi gminami: Krobia, Pogorzela, Kobylin, Borek i Piaski tworzy 

mikroregion rolniczy o specyficznych, wyżej opisanych własnościach. Wykazuje silne związki 

przestrzenne z najbliższym małym miastem Gostyniem, Krotoszynem i Lesznem. 
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2.5. ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE 
GMINY 

 

Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego 

Kondrackiego1 Gmina Pępowo leży w obrębie prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji 

Niziny Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Południowowielkopolska, mezoregionie 

Wysoczyzna Kaliska. 

Wysoczyzna Kaliska jest przedłużeniem od strony wschodniej Wysoczyzny 

Leszczyńskiej i zajmuje obszar 2.623 km2. Mezoregion ten wyróżnia się większymi 

wzniesieniami, których wysokość wynosi do 150 m n.p.m. 

Powierzchnia gminy Pępowo jest mało urozmaicona. Charakterystyczne dla tego 

obszaru są: 

 wysoczyzny morenowe – zwarta forma z gliną zwałową, piaskami i żwirami, 

 moreny czołowe – w postaci małej wysokości pagórków zbudowanych 

z piasków i żwirów, dobrze widoczne w okolicy Skoraszewic, 

 sandry – zbudowane z piasków i żwirów, można je obserwować w formie 

szczątkowej w okolicach wsi Wilkoniczki, 

 dolina rzeczna rzeki Dąbroczni – przebiega z północy na południe przez środek 

gminy.  

Gmina Pępowo leży w obrębie Monokliny Przedsudeckiej. Monoklina zbudowana jest 

ze skał permsko-mezozoicznych leżących niezgodnie na sfałdowanym podłożu paleozoicznym. 

Do najstarszych skał permskich w rejonie zalicza się zlepieńce, piaskowce i łupki czerwonego 

spągowca. Na głębokości 80-130 m p.p.m. znajdują się iły, iłowce, margle, iłomargle, dolomity 

oraz piaskowce pstre.  

Obecnie na terenie gminy nie prowadzi się żadnej eksploatacji surowców. Na północ 

od gminy znajduję się udokumentowane złoże węgla brunatnego „Gostyń”, o powierzchni 

5000 ha i zasobności geologicznej 1988,83 mln t. Nie powinno dopuścić się do eksploatacji 

                                                      
1
 Kondracki J. 2001: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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tego złoża z uwagi na całkowitą degradację środowiska przyrodniczego, mającego miejsce 

w trakcie wydobycia węgla brunatnego. 

TABELA 2 KLASYFIKACJA GEODEZYJNA GRUNTÓW W GMINIE PĘPOWO  

Lp. Klasyfikacja geodezyjna gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

 Obszar gminy 8.659
 

1. W tym: użytki rolne 6.252 

2. W tym: lasy i grunty leśne 1.727 

3. W tym: pozostałe grunty i nieużytki 714 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 

Ponad 70% obszaru gminy stanowią użytki rolne. Dzięki bardzo dobrym 

uwarunkowaniom środowiska oraz braku występowania na tych terenach zjawiska erozji gleb 

w gminie istnieją bardzo sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa. Na obszarze gminy 

dominują gleby orne dobre – klasa IIIa, stanowiące 56% ogólnej powierzchni gruntów ornych. 

Zalicza się do nich gleby brunatne i płowe, średnio dobre czarnoziemy leśno-stepowe i leśno-

łąkowe. Duży udział w powierzchni gruntów ornych mają również gleby klasy IIIb, czyli gleby 

średnio dobre. Zalicza się do nich gleby brunatne, płowe i opadowo-glejowe, czarne ziemie, 

rędziny,, gleby orne torfowo-murszowe i torfowe. 

TABELA 3 KLASY BONITACYJNE GRUNTÓW ORNYCH NA OBSZARZE GMINY PĘPOWO 

Klasy bonitacyjne gruntów ornych [%] 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VI rz 

0 1 56 22 12 3 5 1 0 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 

Na terenie gminy Pępowo występuje kilka cieków wodnych. Wszystkie należą 

do systemu dopływów Baryczy. Najdłuższym z nich jest rzeka Dąbrocznia o całkowitej długości 

40,2 km (9,3 km w gminie). Rzeka ta odpowiada za odwadnianie większości terenów gminy. 

Odpływ wody ze wschodnich krańców gminy następuje do rzeki Ochli oraz rzeki Pasieki. 

Na omawianym terenie cieki wodne mają koryta ukształtowane sztucznie, liczne są również 

rowy melioracyjne. Występują tu również sztuczne zbiorniki wodne o niewielkiej powierzchni. 

Na terenie gminy nie ma jezior. 
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TABELA 4 ISTNIEJĄCE ZBIORNIKI WODNE  

Lp. Lokalizacja Funkcja 

1. Pępowo Przeciwpożarowa 

2. Skoraszewice staw Przeciwpożarowa 

3. Pasierby oczko 

4. Czeluścin staw poidło 

5. Siedlec staw przy hydroforni Staw rybny 

6. Siedlec przy szkole Staw rybny 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 
 

2.6. ZASOBY KULTUROWE GMINY 

Gmina Pępowo nie ma charakteru typowo turystycznego, mimo to doskonałe warunki 

do wypoczynku znajdą tu zarówno amatorzy turystyki pobytowej zainteresowani zbieraniem 

owoców lasu jak również zwolennicy turystyki wędrownej, na których czekają ciekawe zabytki 

oraz liczne szlaki pieszej, rowerowej i konnej wędrówki.  

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody oraz kilkadziesiąt pomników 

przyrody.  

TABELA 5 POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY PĘPOWO 

Lp. Nazwa Opis Lokalizacja 

1. 
Trzy jarzęby brekinie 
(Sorbus torminalis) 

Obwód: 170 cm, 200 cm i 150 cm 
Leśnictwo Pępowo, 
Nadleśnictwo Piaski 

2. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 330 cm, wysokość: 24 m 
Leśnictwo Dobrapomoc,  

Nadleśnictwo Piaski 

3. 
Jarząb brekinia (Sorbus 
torminalis) 

Obwód: 100 cm, wysokość: 13 m 
Leśnictwo Siedlec,  

Nadleśnictwo Piaski 

4. 
Jarząb brekinia (Sorbus 
torminalis) 

Obwód: 240 cm, wysokość: 20 m 
Leśnictwo Siedlec,  

Nadleśnictwo Piaski 

5. 
Jarząb brekinia (Sorbus 
torminalis) 

Obwód: 204 cm, wysokość: 18 m 
Leśnictwo Dobrapomoc,  

Nadleśnictwo Piaski 

6. 
Jesion wyniosły (Faxinus 
Excelsior) 

Obwód: 435 cm, wysokość: 26 m Park w Skoraszewicach 

7. 
Jesion wyniosły (Faxinus 
Excelsior) 

Obwód: 290 cm, wysokość: 25 m Park w Skoraszewicach 

8. 
Platan klonolistny 
(Platanus xhispanika) 

Obwód: 385 cm, wysokość: 26 m Park w Skoraszewicach 



 

23 
 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 
W pobliżu wsi Siedlce znajduje się rezerwat leśny „Pępowo”. Został on utworzony 

w 1958 roku. Jego powierzchnia wynosi 12,21 ha. Powołano go w celu zachowania fragmentu 

lasu mieszanego z udziałem dębu, buka, brekinii i modrzewia. W rezerwacie można spotkać 

wiele gatunków roślin chronionych np. Sorbus torminalis. 

Również w 1958 roku utworzono drugi na terenie gminy rezerwat leśny „Czerwona 

róża” zajmujący powierzchnię 5,64 ha. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona 

fragmentu lasu zaliczanego do zespołu Calamagrosito arundinaceae-Quercertum petraeae 

wraz z zachodzącymi w nim spontanicznymi procesami dynamiki ekosystemów. 

Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytków budownictwa, architektury sakralnej 

i świeckiej. Do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty: 

 

9. 
Platan klonolistny 
(Platanus xhispanika) 

Obwód: 300 cm, wysokość: 27 m Pępowo 

10. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 450 cm, wysokość: 28 m Park w Skoraszewicach 

11. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 340 cm, wysokość: 30 m Park w Skoraszewicach 

12. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 308 cm, wysokość: 30 m Park w Skoraszewicach 

13. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 360 cm, wysokość: 20 m Park w Skoraszewicach 

14. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 425 cm, wysokość: 26 m Park w Skoraszewicach 

15. 
Dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Obwód: 410 cm, wysokość: 20 m Park w Skoraszewicach 

16. 
Dwie lipy drobnolistne 
(Tilia mordata) 

Obwód: 322 cm i 260 cm Park Pałacu w Gębicach 

17. 
Siedem dębów 
szypułkowych (Qercus 
robur) 

Obwód: 325 cm, 294 cm, 340  cm, 342 cm, 311 cm, 
366 cm, 322 cm 

Park Pałacu w Gębicach 

18. 
Dwa dęby szypułkowe 
(Qercus robur) 

Obwód: 280 cm i 325 cm Park Pałacu w Gębicach 

19. 
Platan klonolistny 
(Platanus xhispanika) 

Obwód: 360 cm Park Pałacu w Gębicach 

20. 
Trzy jesiony wyniosłe 
(Faxinus Excelsior) 

Obwód: 323 cm, 315 cm, 302 cm Park Pałacu w Gębicach 

21. 
Trzy dęby szypułkowe 
(Qercus robur) 

Obwód: 285 cm, 275 cm, 255 cm Park Pałacu w Gębicach 

22. 
Grab pospolity (Carpinus 
bet ulus) 

Obwód: 278 cm Park Pałacu w Gębicach 

23. 
Wiąz szypułkowy (Ulmus 
laevis) 

Obwód: 318 cm Park Pałacu w Gębicach 

24. 
Klon pospolity (Acer 
Platonoides) 

Obwód: 265 cm Park Pałacu w Gębicach 

25. 
Sześć lip szerokolistnych 
(Tilia platyphyllos) 

Obwód: 197 cm, 168 cm, 197  cm, 165 cm, 185 cm, 
164 cm 

Park Pałacu w Gębicach 
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 Gębice: 

- pałac – wybudowany około 1830 roku dla Hieronima Gorzeńskiego jako 

klasycystyczny polski dom wiejski tej epoki, z okazałym czterokolumnowym portykiem, 

- park pałacowy – o powierzchni około 8 ha, na jego terenie wyodrębniono 27 

pomników przyrody, w parku znajduje się obelisk poświęcony pamięci Ludwika 

Mycielskiego, 

- spichlerz dworski.  

 Krzekotowice:  

- spichlerz i obora dworska,  

- kapliczka przydrożna. 

 Krzyżanki: 

- stajnia i obora dworska, 

 Pępowo: 

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi. Pierwotnie zbudowany w XV wieku 

jako drewniana konstrukcja. Budowę murowanej późnogotyckiej świątyni ukończono 

w 1625 roku,  

- plebania, 

- pałac i oficyny pałacowe – został wybudowany pod koniec XVIII wieku przez Józefa 

Mycielskiego. Obiekt ten tworzy centrum założenia osiowego, zamkniętego 

od wschodu parkiem o powierzchni 20 ha, a od zachodu usytuowanymi po bokach 

czworobocznymi dziedzińcami folwarcznymi,  

- park, 

- zespół folwarczny (w tym budynek stajni z 1896 roku), 

- zespół folwarczny II (wozownia z 1896 roku, stajnia z 1890-1900 roku, obora z 1896 

roku) 

- spichlerz z I połowy XIX wieku, 

- budynek mieszkalny z 1910 roku przy ulicy Chociszewickiej 1, 

- budynek mieszkalny przy ulicy Nadstawek 5, 

- budynek mieszkalny przy ulicy Nadstawek 8, 

- wiatrak koźlak. 

Rysunek 5 – Pałac w Gębicach 
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 Skoraszewice:  

- dwór, 

- pawilon ogrodowy, 

- park o powierzchni 5,53 ha otacza pałac, ma charakter dworski, został założony 

w XVII wieku, 

- pałac – wybudowany w 1836 roku dla rodziny Bojanowskich, obecnie niszczeje. 

 

Na obszarze gminy znajduję się również kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych. 

Ścisłej ochronie archeologicznej podlega teren znajdujący się w sąsiedztwie zespołu 

folwarcznego we wsi Pępowo. Przez obszar gminy przebiega Wielkopolski Szlak Wiatraczny, 

który prezentuje 50 zachowanych w różnym stopniu wiatraków – głównie koźlaków.  

Przez gminę Pępowo przebiega kilka wytyczonych ścieżek rowerowych: 

 Ścieżka rowerowa „Wiejska dróżka” – znajduje się w całości na terenie gminy, ma 

długość 8 km, początek wyznaczono przy wiatraku w Pępowie, 

 Ścieżka rowerowa „ Do trzech rezerwatów” – ma długość 40 km, zaczyna się w gminie 

Piaski i przebiega przez trzy rezerwaty: „Bodzewko”, „Pępowo”, Czerwoną Różę”. 

Rysunek 6 – Pałac w Pępowie 
Rysunek 7 – 

Wiatrak koźlak 
w Pępowie 

Rysunek 8 – Pałac w Skoraszewicach 
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 Ziemiański Szlak Rowerowy – ma długość około 245 km i łączy Poznań z różnymi 

miejscowościami na trasie (np. Mosina, Kościan, Leszno), w powiecie gostyńskim ma 

długość 40 km i przebiega przez Pępowo. 

Na terenie gminy Pępowo działa Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska 

Gościnna”. Zajmuje się on tworzeniem warunków dla rozwoju turystyki w gminie oraz 

promocją walorów gminy. Na terenie związku został wytyczony Szlak Rajdu Konnego 

o długości 204 km. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SFERA SPOŁECZNA 
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3.1. DEMOGRAFIA 

Sytuacja demograficzna idealnie odzwierciedla typową gminę wiejską. Obecnie gminę 

zamieszkuje 6012 mieszkańców, w tym 2958 kobiet oraz 3054 mężczyzn. Mężczyźni mają 

nieznaczną przewagę liczebną nad kobietami (51%). Należy więc stwierdzić, że podział wg. płci 

jest niezwykle równomierny, nie tylko w roku 2013 ale także na przestrzeni wielu lat. 

 

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 6 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY PĘPOWO W LATACH 2002-2013 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Gęstość zaludnienia w gminie Pępowo utrzymuje się na stałym poziomie, co widać na 

poniższym wykresie, który nie wykazuje nadmiernej dynamiki. Jeżeli uwzględni się 

Struktura 
wg płci 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 5981 5981 5985 5990 5990 5959 5978 6021 6020 6013 6019 6012 

Mężczyźni 3022 3020 3022 3025 3031 2988 3000 3023 3037 3038 3056 3054 

Mężczyźni 
[%] 

50,5 50,5 50,5 50,5 50,6 50,1 50,2 50,2 50,4 50,5 50,8 50,8 

Kobiety 2959 2961 2963 2965 2959 2971 2978 2998 2983 2975 2963 2958 

Kobiety [%] 49,5 49,5 49,5 49,5 49,4 49,9 49,8 49,8 49,6 49,5 49,2 49,2 
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Rysunek 9 – Stosunek liczebny grupy mężczyzn do grupy kobiet w gminie Pępowo w latach 2002-2013 
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dotychczasowe trendy migracji wewnętrznych i ich ujemne saldo, to gmina Pępowo 

w najbliższym czasie może wykazywać niewielki wzrost ludności, a możliwa jest nawet 

stagnacja tej liczby. Według informacji z Banku Danych Lokalnych gęstość zaludnienia 

w gminie Pępowo w 2013 roku wynosiła 69 osób na kilometr kwadratowy. 

 
Rysunek 10 – Ludność w gminie Pępowo na 1 km

2 

 
Gęstość zaludnienia gminy na tle powiatu i województwa przedstawia tabela 7. 

TABELA 7 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA GMINY PĘPOWO NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU 

Jednostka terytorialna 

Ludność na 1 km
2 

2011 2012 2013 

Województwo wielkopolskie 116 116 116 

Powiat Gostyński 94 94 94 

Gmina Pępowo 69 70 69 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 11 – Migracje mieszkańców Gminy Pępowo 

 

Na wykresie 11 doskonale widać, że od wielu lat utrzymuje się nadwyżka wymeldowań 

z terenu gminy w stosunku do zameldowań. Od roku 1997 przeważa ujemne saldo migracyjne. 

W szczególności w ostatnich dwóch latach można zaobserwować jego nagły spadek.  

 
Rysunek 12 – Saldo migracji mieszkańców Gminy Pępowo 
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Cechami specyficznymi gminy Pępowo są: relatywnie młoda struktura wieku ludności, 

przeciętna stopa bezrobocia, wysoki wskaźnik aktywności pracowniczej i wysoki współczynnik 

aktywności zawodowej. Struktura ludności według wieku jest bardzo nierówna z uwagi na 

kolejne niże i wyże demograficzne. Zauważalny jest spadek rodności oraz stagnacja 

umieralności w gminie. Jednak pierwszy wskaźnik jest cały czas wyższy niż drugi. Odnotowane 

liczba urodzeń żywych na terenie gminy w roku 2013 to 60, natomiast zgonów - również 60. 

Przyrost naturalny jest zerowy. 

TABELA 8 URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYROST NATURALNY W GMINIE PĘPOWO 

 
OGÓŁEM

 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Urodzenia żywe 69 82 60 41 43 33 28 39 27 

Zgony 64 58 60 31 28 29 33 30 31 

Przyrost naturalny 5 24 0 10 15 4 -5 9 -4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Struktura wiekowa ludności gminy Pępowo prezentuje się w następujący sposób: 

TABELA 9 STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI GMINY PĘPOWO 

WIEK 
OGÓŁEM

 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
0-19 1460 1433 1408 763 759 742 697 974 666 

20-69 3947 3986 4020 2050 2078 2100 1987 1908 1920 

70 i więcej 606 600 584 225 219 212 381 381 372 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

W ostatnich miał miejsce spadek liczby dzieci i młodzieży oraz liczby osób znajdujących 

się w wieku powyżej 70 lat. Z kolei liczba osób w przedziale od 20 - 69 lat wzrasta. Na tej 

podstawie można wywnioskować, że za parę lat będą widoczne pierwsze oznaki starzenia się 

społeczeństwa.  

 
TABELA 10 LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM, PRODUKCYJNYM I POPRODUKCYJNYM  

WIEK 
OGÓŁEM

 
MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Przedprodukcyjny 1272 1273 1254 666 673 661 606 600 593 

Produkcyjny 3781 3771 3764 2070 2076 2063 1711 1695 1701 

Poprodukcyjny 960 975 994 302 307 330 658 668 664 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Możemy zauważyć w ostatnich latach spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 

systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Te informacje oraz fakt, że 

w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono osób 
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znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy 

demograficzne dla Gminy Pępowo wyglądają mało perspektywicznie. Z pewnością powyższe 

tendencje będą wymagały przystosowania usług społecznych do potrzeb seniorów. 

 
Rysunek 13 – % udział grup mieszkańców gminy Pępowo 

 

Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 43% mieszkańców gminy ma mniej niż 

30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 62%, a na 100 osób z tej grupy 

wiekowej przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego 

jest tu wyższy niż w powiecie i województwie. [Źródło: wsiepolskie.pl] Istotnym i dobrze 

rokującym czynnikiem jest tutaj to, że ludności w wieku przedprodukcyjnym jest procentowo 

więcej niż ludności w wieku poprodukcyjnym. 
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3.2. RYNEK PRACY 

3.2.1. LICZBA I STRUKTURA PRACUJĄCYCH 

Analizując strukturę pracujących mieszkańców gminy można zauważyć, że z roku na rok 

przybywa kobiet pracujących. Można wysunąć śmiały wniosek, że istnieje tendencja do 

zrównania się liczby mężczyzn i kobiet jako mieszkańców pracujących. Przyczyną dla której 

coraz więcej kobiet decyduje się na karierę zawodową może być trudna sytuacja rynkowa lub 

światowy trend. Na poniższych wykresach możemy również zauważyć, że zmiany liczby 

mężczyzn pracujących, na przestrzeni lat miały charakter koniunkturalny. 

 

 
Rysunek 14 – Liczba mieszkańców pracujących 
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Rysunek 15 – Liczba mieszkańców pracujących [%] 

 

3.2.2. BEZROBOCIE 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 

w gminie Pępowo pozostawało zarejestrowanych 248 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych 

większą liczebnie grupą byli mężczyźni, którzy stanowili 136 ogółu bezrobotnych w gminie. 

Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy może 

być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy. Wśród 3771 

osób, będących w wieku produkcyjnym z końcem 2013 roku, bez zatrudnienia pozostawało 
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Rysunek 16 – Bezrobotni rejestrowani na obszarze gminy Pępowo 

 

 
Rysunek 17 – Bezrobotni rejestrowani na terenie gminy Pępowo – wg płci 
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Powyższe wykresy pokazują jak zmieniała się struktura bezrobocia pomiędzy kobietami 

a mężczyznami na przestrzeni dziesięciu lat. Prawdopodobnie z uwagi na niską liczebność tej 

grupy dynamika jest dość duża. Obecnie jednak można zauważyć dysproporcję pomiędzy tymi 

dwoma grupami. 

Optymistycznym faktem jest to, że liczba bezrobotnych na przestrzeni lat ulega 

zmniejszeniu, biorąc pod uwagę również to, że liczba ludności gminy nie uległa zmniejszeniu.  

Stopa bezrobocia w powiecie gostyńskim w latach 2011-2013, w stosunku do 

województwa była nieznacznie wyższa a w stosunku do bezrobocia w kraju była nieznacznie 

niższa. W ostatnich latach bezrobocie w powiecie utrzymuje stałym poziomie i na 31 grudnia 

2013 roku wynosiło 11,9%. 

TABELA 11 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W LATACH 2010-2013 

Rok Stopa bezrobocia w 
powiecie gostyńskim 

Stopa bezrobocia w 
województwie 
wielkopolskim 

Stopa bezrobocia w 
Polsce 

2013 11,9% 9,6% 13,4% 

2012 12,3% 9,8% 13,4% 

2011 12,3% 9,1% 12,5% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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3.3. UCZESTNICTWO W TURYSTYCE, SPORCIE  
I KULTURZE 

Na terenie gminy wyznaczone są dwa rezerwaty leśne: „Czerwona Róża” i „Pępowo”. 

Atrakcyjną bazą dla rozwoju turystyki są między innymi stadnina koni, znajdują się tu również 

zabytkowe kościoły, zespoły klasztorne oraz zabudowania folwarczne Na obszarze gminy 

Pępowo działa Międzygminny Związek Turystyczny "Wielkopolska Gościnna", którego główne 

cele to tworzenie warunków dla rozwoju turystyki w gminie oraz promocja walorów 

turystycznych gminy. Związek ośmiu gmin, tj. Kościan, Krzywin, Piaski, Krobia, Pępowo, 

Jutrosin, Pakosław i Miejska Górka obejmuje obszar 1.130 km kwadratowych. Na obszarze 

związku jest wytyczony Szlak Rajdu Konnego, którego trasa licząca 204 km wiedzie przez 

5 gmin. Wytyczone są również ścieżki rowerowe. Powstaje projekt turystycznego 

wykorzystania nieużywanych torów kolejowych na obszarze całego związku. Teren gminy, 

mimo braku kąpielisk staje się coraz bardziej atrakcyjny dla przejezdnych. 

Życie kulturalne mieszkańców gminy Pępowo w dużej mierze skupia się wokół Centrum 

Sportowo – Kulturalnego, które od 1 czerwca 1996 roku jest inicjatorem i organizatorem 

gminnych imprez kulturalnych oraz współorganizatorem wydarzeń powiatowych. W budynku 

Centrum mieści się też redakcja pisma samorządu gminnego „Wieści Pępowa”. 

 Ważnym elementem dotyczącym kultury tego regionu wydaje się być informacja na 

temat znanych osób, które w tym przypadku są ogromną dumą mieszkańców. W Pępowie lub 

okolicach urodzili się m.in.: gen. Jan Nepomucen Umiński (związany z powstaniem 

listopadowym), Jędrzej Daleki, Stanisława Nadstawek (podporucznik WP - zginęła podczas 

wyzwalania Warszawy w 1945 r.). 

Poniżej przedstawiony jest plan ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych na terenie gminy Pępowo. 

TABELA 12 PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W GMINIE PĘPOWO 

PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

STYCZEŃ  Koncert Noworoczny 

 Ferie zimowe – stały harmonogram zajęć 
sportowych, spektakl teatralny, baliki dla dzieci 
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LUTY 
 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 

 Zimowa Akademia Tenisa 

 Halowy Turniej Żaków o Puchar Wójta Gminy 
Pępowo 

MARZEC  Biesiada z okazji Dnia Kobiet 

 Mistrzostwa Gminy w szachach i warcabach 

MAJ 

 1 maja: majówka rowerowa, Turniej Drużyn 
Podwórkowych 

 3 maja: Uroczysta Msza św., manifestacja pod 
pomnikiem w centrum Pępowa 

 Piłkarski mecz samorządowy Pępowo-Kobylin 

CZERWIEC 
 Dzień Dziecka – impreza plenerowa 

 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

 Dni Pępowa:  Zawody Konne w Powożeniu 
Zaprzęgami 

LIPIEC 
 Festyny wiejskie 

 Wycieczki rowerowe 

 Turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta 
Gminy Pępowo 

SIERPIEŃ  Festyny wiejskie 

 Wycieczki rowerowe 

 Dożynki Gminno-Parafialne 

LISTOPAD  Uroczystości Święta Niepodległości 

 Warsztaty artystyczne 

GRUDZIEŃ 
 Świąteczny Basket – turniej koszykówki w hali 

 

Tradycje sportowe w Gminie rozwijają prężnie działające Kluby Sportowe. Największym 

jest datujący swą historię od 1948 Ludowy Klub Sportowy Dąbroczanka. Pierwszy Jest to klub 

piłkarski kontynuujący tradycje Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Klub odnosi 

spore sukcesy przede wszystkim prowadząc zajęcia i uczestnicząc w rozgrywkach dla 

wszystkich grup wiekowych. W sezonie 1995/96 drużyna seniorów awansowała do klasy 

okręgowej, gdzie przez sześć lat uczestniczyła z powodzeniem w rozgrywkach. Począwszy od 

sezonu 2000/2001 piłkarze „Dąbroczanki” występują  IV lidze (z przerwą w sezonie 2005/06). 

W sezonie 2006/07 Dąbroczanka zdobywa, po raz pierwszy, Okręgowy Puchar.  Więcej 

bieżących informacji o klubie można znaleźć na stronie http://dabroczanka.futbolowo.pl. 

 

Od 1998 roku działa na terenie Gminy jeszcze jeden klub – KS Grom Czeluścin. 

Uczestniczy w leszczyńskich rozgrywkach okręgowych w klasie B, grupie I. 

Najmłodszym klubem piłki nożnej na terenie Gminy jest założony w 2009 roku Klub 

Sportowy Ludwinowo, grający w lidze okręgowej. Ambitnym planem klubu jest budowa 

własnego stadionu wraz z pełnym zapleczem sportowym i socjalnym. 
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Ponadto w grudniu i styczniu odbywają się rozgrywki Pępowskiej Ligi Piłki Nożnej 

Halowej. Z kolei w miesiącach od października do kwietnia swoje mecze rozgrywają drużyny 

z Leszczyńskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki (wg harmonogramu gier w Pępowie). 

W gminie Pępowo, zgodnie z najlepszymi wielkopolskimi tradycjami, żywe są tradycje 

aktywności społecznej. Widomym tego wyrazem jest aktywna działalność Kół Gospodyń 

Wiejskich praktycznie we wszystkich wsiach sołeckich. Koła zajmują się zarówno tradycyjnymi 

działaniami związanymi z gospodarstwem domowym (np. organizują i uczestniczą w licznych 

konkursach kulinarnych), współorganizują wydarzenia lokalne (dożynki, obchody wszelakich 

świąt). Oprócz tego Panie z Kół Gospodyń Wiejskich włączają się bardzo aktywnie w bieżące 

życie gospodarcze swoich społeczności uzupełniając swoją wiedzę np. na temat rozwoju 

turystyki wiejskiej. Nie brakuje oczywiście czasu i ochoty na organizowanie spotkań 

i wyjazdów integracyjnych. 

24 marca 2014 roku powstało w Pępowie stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku”. 

Stowarzyszenie jest kolejną organizacją skupiającą aktywne osoby z gminy Pępowo. Osoby, 

które łączy tzw. „trzeci wiek”. Mimo krótkiego okresu działania (do września 2014) 

zrealizowano już kurs wyplatania z papierowej wikliny. Panie wysłuchały wykładu na temat 

zastosowania ziół i oczyszczania organizmu. Rozpoczęto kurs komputerowy i gimnastykę 

rehabilitacyjną. Co ciekawe, jak na razie Stowarzyszenie jest tworzone tylko przez Panie. 

Oczywiście spotkania i konferencje są dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy. 

Mieszkańcy gminy Pępowo uczestniczą w Lokalnej Grupie Działania „Gościnna 

Wielkopolska”. Od 1996 roku działa na terenie Gminy stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Gminy Pępowo”. Stowarzyszenie wspiera lokalny rozwój i integrację społeczności lokalnych 

wokół własnego dziedzictwa kulturowego i zasobów historycznych. 
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4.1. SFERA GOSPODARCZA 

W gminie Pępowo liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych systematycznie 

rośnie. Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (109), 

budownictwo (104), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (49), przetwórstwo 

przemysłowe (60) oraz transport i gospodarka magazynowa (22). 

 
TABELA 13 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W LATACH 2011-2013 

Rok 
Liczba podmiotów 

gospodarczych 

Liczba podmiotów 

w sektorze publicznym 

Liczba podmiotów 

w sektorze prywatnym 

2013 476 10 466 

2012 450 10 440 

2011 447 10 437 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Szczegółowe dane przedstawia tabela 14. 

TABELA 14 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH POLSKIEJ KLASYFIKACJI 
DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2012 I 2013 ROKU 

Sekcja 

2012 2013 

Sektor 
publiczny 

Sektor 
prywatny 

Sektor 
publiczny 

Sektor 
prywatny 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 0 49 0 49 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 0 55 0 60 

Budownictwo (F) 1 97 1 104 

Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle (G) 

0 107 0 109 

Transport i gospodarka magazynowa (H) 0 20 0 22 

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi (I) 

0 8 0 7 

Informacja i komunikacja (J) 0 2 0 5 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K) 0 4 0 6 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości (L) 

0 6 0 5 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
(M) 

0 19 0 19 

Działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca (N) 

0 7 0 8 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (O) 

3 12 3 12 

Edukacja (P) 4 8 4 7 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q) 1 14 1 16 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją (R) 

0 5 0 6 

Pozostała działalność (S,T,U) 1 27 1 31 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Według danych Urzędu Gminy Pępowo na koniec 2013 roku w rejestrze REGON było 

zarejestrowanych 476 podmiotów gospodarczych. 

Ważniejsze podmioty gospodarcze w gminie Pępowo: 

 - Debon - Debon. Sp. z o.o. – produkcja przyczep do przewozu koni i boksów do stajni  

 - Emilgrana - przetwórstwo mleka – produkcja sera parmezan – firma włoska  

 - Zakład Instalacyjny WOD. KAN. C. O. i GAZ Bogdan Matyla 

 - Agi – Producent smalcu oraz tłuszczów wieprzowych jadalnych. 

 - Stadnina Koni w Pępowie 

 - PPHU Mir-Zen - Artykuły do produkcji rolnej 

 - Hurtownia Pasz i koncentratów "RolMast" – Czeluścin 

 - Marian Kaczmarek – masarnia w Pępowie 

 - Sławomir Stróżyk PPHU STRO-STAL – ślusarstwo 

Głównym sektorem zatrudnienia dla mieszkańców Gminy jest rolnictwo. Warunki 

glebowe są korzystne do prowadzenia produkcji rolnej. Gmina Pępowo położona 

w powiecie gostyńskim jest typowo rolniczą gminą wielkopolską z wysokotowarową 

produkcją, zwłaszcza produkcją trzody chlewnej. W 2006 roku zaktualizowano strategię 

2009 2010 2011 2012 2013

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo

44 46 48 49 49

przemysł i budownictwo 137 146 153 153 165

pozostała działalność 222 241 246 248 262
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Rysunek 18 – Podmioty gospodarcze w gminie Pępowo wg rodzajów działalności w latach 2009-2013 
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Gminy Pępowo, przewidującą rozwój gminy w trzech dziedzinach życia: nowoczesna 

infrastruktura, prężna, zasobooszczędna i ekoprzyjazna gospodarka oraz mądrzy i zdrowi 

mieszkańcy. Dla rozwoju gospodarczego, przewidzianego w strategii szczególne znaczenie 

ma rozwój przetwórstwa rolno spożywczego oraz przechowalnictwa. Gmina prowadzi 

stałą, pro gospodarczą politykę podatkową. Inwestorzy znajdą tu wysoko wykwalifikowaną 

siłę roboczą, która jest relatywnie tańsza niż w dużych ośrodkach miejskich. Pełna 

infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych. 

Gmina przygotowała strefę inwestycyjną. Przeznaczyła dla inwestorów ok. 17 ha gruntów 

podzielonych na 1 ha działki. 

 

 
Rysunek 19 – Lokalizacja terenu przeznaczonego przez gminę Pępowo pod inwestycje 
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Powierzchnię gospodarstw rolnych (stan na rok 2010) przedstawia poniższa tabela: 

 
TABELA 15 POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE PĘPOWO 

 Powierzchnia [ha] 

Grunty ogółem 5930,49 

Użytki rolne ogółem 5673,05 

Użytki rolne w dobrej 

kulturze 
5665,83 

Pod zasiewami 5110,82 

Grunty ugorowane łącznie 

z nawozami zielonymi 
0 

Uprawy trwałe 3,81 

Sady ogółem 3,29 

Ogrody przydomowe 48,85 

Łąki trwałe 487,7 

Pastwiska trwałe 12,92 

Pozostałe użytki rolne 7,22 

Lasy i grunty leśne 45,94 

Pozostałe grunty 211,5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Natomiast średnią powierzchnię gospodarstw rolnych (stan na rok 2010) możemy zobaczyć 

w tabeli 16: 

TABELA 16 ŚREDNIA POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE PĘPOWO 

 Powierzchnia [ha] 

Grunty ogółem 11,74 

Użytki rolne ogółem 11,23 

Użytki rolne w dobrej 

kulturze 
11,22 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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5.1. MIESZKALNICTWO 

Zasoby mieszkaniowe, czyli ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych 

znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych 

nie zalicza się obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów 

studenckich, burs i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych 

oraz obiektów ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków). 

W Gminie Pępowo zasoby mieszkaniowe kształtują się w następujący sposób: 

 

TABELA 17 ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY W LATACH 2010-2013 

Rok 

Liczba 

mieszkań 

komunalnych 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań [m
2
] 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania [m
2
] 

Przeciętna 

powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę 

[m
2
] 

2013 45 1906,99 42,38 20 

2012 45 1906,99 42,38 20 

2011 46 1997,49 43,42 20 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

. 

Na terenie Gminy znajduje się 1.512 mieszkań, które składają się na około 1.086 budynków 

mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2012 roku wynosiła 102,1 m2. 

TABELA 18 STRUKTURA MIESZKAŃ W GMINIE W LATACH 2010-2013 

Rok Liczba mieszkań Liczba izb 

Powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań [m
2
] 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania [m
2
] 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania na 1 

osobę [m
2
] 

2012 1.512 7056 154.367 102,1 25,6 

2011 1.508 7033 153.688 101,9 25,6 

2010 1.503 6996 152.623 101,5 25,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Dodatki mieszkaniowe, czyli forma pomocy świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, wypłacane są gospodarstwom domowym, które ze względu na trudną sytuację 

ekonomiczną, nie są w stanie pokrywać kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. 

TABELA 19 DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNANE PRZEZ GOPS W LATACH 2010-2013 

Rok 

Liczba przyznanych 

dodatków 

mieszkaniowych 

Wartość przyznanych 

dodatków mieszkaniowych 

(w zł) 

2012 334 43.187 

2011 529 69.322 

2010 560 73.220 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

5.2. SIEĆ KOMUNIKACYJNA 

Gminę obsługuje komunikacja kolejowa i autobusowa. Pociągi kursują kilka razy 

dziennie w obu kierunkach (do i z gminy) łącząc Pępowo z Lesznem i Ostrowem 

Wielkopolskim. Autobusy obsługują przede wszystkim ośrodek gminny w relacji Pępowo – 

Gostyń i Pępowo Leszno. Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg (ponad 120 

km) – z czego ponad 90 km o nawierzchni utwardzonej 

5.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Długość czynnej sieci wodociągowej w gminie w 2012 roku wynosiła 94 km bez przyłączy. 

Liczba przyłączy wynosiła 1013 sztuk. Pobór wody w 2012 roku wynosił 276,5 dam3. Woda 

dostarczana mieszkańcom do spożycia spełnia wszelkie wymogi sanitarne i ogólnie oceniana 

jest, jako dobra. Na 100 km2 powierzchni przypada 108,6 km sieci wodociągowej, z której 

korzysta 95,4% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). 

TABELA 20 CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄDOCIĄGOWEJ 

Rok 

Długość czynnej 
sieci 

rozdzielczej 
[km] 

Ilość połączeń 
prowadzących do 

budynków 
mieszkalnych 

[szt.] 

Woda 
dostarczona 

gospodarstwom 
domowym [dam

3
] 

Ludność 
korzystająca z 

sieci 
wodociągowej 

Ludność 
korzystająca z 

sieci 
wodociągowej 

[%] 

2013 94,9 1024 291,7 5780 95,8 

2012 94,0 1013 276,5 5742 95,4 
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2011 94,0 998 277,1 5732 95,3 

2010 94,0 998 275,2 5739 95,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę gminy Pępowo czwartorzędowe, 

plejstoceńskie zasoby wód podziemnych , które czerpane są z czterech ujęć zlokalizowanych 

w miejscowościach: Krzyżanki, Pępowo, Siedlec i Wilkonice.  

TABELA 21 STACJE UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY PĘPOWO 

Lp. Nazwa stacji uzdatniania wody Miejscowości zasilane z poszczególnych stacji 

1. Krzyżanki Chwałkowo, Czeluścinek, Gębice, Krzekotowice, 
Krzyżanki, Magdalenki, Potarzyca, Posadowo, 

Skoraszewice oraz Pępowo-Anielin 

2. Pępowo Pępowo 

3. Siedlec Babkowice, Gumienice, Kościuszkowo, 
Ludwinowo, Siedlec 

4. Wilkonice Wilkonice, Pasierby 

Źródło: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejski w Strzelcach Wielkich 

 

Średnie roczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 43 dam3. Na przestrzeni 

ostatnich lat wartość ta ulega nieznacznym wahaniom. 

5.4. SIEĆ KANALIZACYJNA I GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Gmina Pępowo posiada również sieć kanalizacyjną o długości 35,7 km dostępną dla 47% 

mieszkańców (2013 rok). 

 

TABELA 22 SIEĆ KANALIZACYJNA W GMINIE PĘPOWO 

Rok 

Długość czynnej 
sieci 

kanalizacyjnej 
[km] 

Ilość połączeń 
prowadzących do 

budynków 
mieszkalnych 

[szt.] 

Ścieki 
odprowadzone 

[dam
3
] 

Ludność 
korzystająca 

z sieci 
kanalizacyjnej 

Ludność 
korzystająca 

z sieci 
kanalizacyjnej 

[%] 

2013 35,7 516 175,5 2870 47,0 

2012 25,5 462 151 2467 41,0 

2011 15,8 328 142 1961 32,6 

2010 15,1 322 118 1935 32,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Ścieki bytowe z gospodarstw domowych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

trafiają do oczyszczalni zlokalizowanej w Pępowie, zarządzanej przez Międzygminny Związek 

Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno – 
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biologicznego z podwyższonym usuwaniem biogenów. Przepustowość jej kształtuje się na 

poziomie 600 m3 na dobę. Oczyszczone ścieki trafiają do rzeki Dąbroczni. 

W 2012 roku na terenie powiatu gostyńskiego eksploatowane były dwa składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach Karolew i Smogorzewo. 

W miejscowościach Dalabuszki (gmina Gostyń), Karzec (gmina Krobia), Czeluścin (gmina 

Pępowo), Wydawy (gmina Poniec) znajdują się cztery nieeksploatowane wysypiska odpadów. 

TABELA 23 WYKAZ EKSPLOATOWANYCH SKŁADOWISK NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO W 2012 ROKU 

Lp. Gmina Miejscowość 

Ilość odpadów 

składowana w 2012 

roku [Mg] 

Powierzchnia 

całkowita 

składowiska [ha] 

Data 

uruchomienia 

1. Borek Wlkp. Karolew 390,95 0,8 1977 

2. Piaski Smogorzewo 1093,73 5,4 1997 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

TABELA 24 WYKAZ ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO W 2012 ROKU 

Lp. Gmina Miejscowość 

Powierzchnia 

całkowita 

składowiska [ha] 

Data 

uruchomienia 

Data 

zamknięcia 
Rekultywacja 

1. Gostyń Dalabuszki 3,9 1991 2009 Zakończona 

2. Krobia Karzec 3,6 1994 2009 Zakończona 

3. Pępowo Czeluścin 1,7 1999 2008 Zakończona 

4. Poniec Wydawy 2,0 1993 2008 Zakończona 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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Rysunek 20 – Ludność korzystająca z instalacji w latach 2010-2012 w % 

5.5. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

 
Zaopatrzenie w energię elektryczną w gminie Pępowo odbywa się poprzez 

rozbudowaną sieć energetyczną średniego i niskiego napięcia oraz przez kilkadziesiąt stacji 

transformatorowych. Gmina jest w pełni zabezpieczona pod względem zaopatrzenia w energię 

elektryczną. Przez gminę przebiega linia napowietrzna WN 110 KW od długości 7,5 km. Sieć 

niskiego napięcia na terenie gminy jest wystarczająca i dysponuje rezerwami mocy. 

 

5.6. SIEĆ TELEFONICZNA 

Gmina Pępowo należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej posiadając 

ponad 800 abonentów. W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi głównych 

operatorów rynku (Plus, T-Mobile, Orange, Play). 

Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność 

są znaczącymi czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem 

stymulującym gminna ofertę inwestycyjna, jak również podnoszą poziom standardu życia 

mieszkańców.
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6.1. EDUKACJA 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój 

bazy materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności gminy 

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Pępowo dąży do tworzenia takich 

warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, które zapewniają 

powszechność, celowość oraz wysoka jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca 

sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań oświatowych 

w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale 

gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy 

władz gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane na 

kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego 

pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania 

demograficznego ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz 

gminy, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej 

kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

Szkoły Samorządowe znajdujące się na terenie naszej Gminy: Zespół Szkół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie i  Samorządowa Szkoła Podstawowa 

im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach. 

 
Rysunek 21 – Liczba uczniów w latach 1999-2012 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

gimnazjum 105 215 323 329 326 330 328 317 284 255 232 217 230 226

podstawówka 771 644 622 591 553 506 488 467 455 447 450 437 408 387
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Prognozy demograficzne wskazują na ogólna tendencje zmniejszania się liczby 

uczniów, tak w szkołach podstawowych, jak również w gimnazjach. Trend ten ma charakter 

stały, zgodny z ogólnymi trendami demograficznymi w Polsce. 

TABELA 25 EDUKACJA W GMINIE PĘPOWO 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Placówki wychowania 
przedszkolnego 

2 2 2 

Dzieci w placówkach 
wychowania przedszkolnego 

179 197 231 

Szkoły podstawowe 2 2 2 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

437 408 387 

Szkoły gimnazjalne 1 1 1 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 

217 230 226 

Uczniowie przypadający na 
jeden komputer z dostępem 
do Internetu przeznaczony 

do użytku uczniów w 
szkołach podstawowych 

15 14 12 

Uczniowie przypadający na 
jeden komputer z dostępem 
do Internetu przeznaczony 
do użytku uczniów w szkole 

gimnazjalnej 

10 11 11 

Komputery z dostępem do 
Internetu przeznaczone do 

użytku przez uczniów w 
szkołach podstawowych 

29 29 31 

Komputery z dostępem do 
Internetu przeznaczone do 

użytku przez uczniów w 
szkole gimnazjalnej 

22 21 20 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

6.2. KULTURA, SPORT I TURYSTYKA 

Aktywność mieszkańców Gminy przejawia się również poprzez korzystanie 

z materiałów Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie. Biblioteka mieści się w Centrum 

Sportowo-Kulturalnym w Pępowie i istnieje od 1948 roku. Większa część zasobów 

infrastrukturalnych w tym zakresie została omówiona w rozdziale 3.3 niniejszego dokumentu 

TABELA 26 PLACÓWKI KULTURALNE W GMINIE 

Rok Biblioteki i filie Pracownicy Księgozbiór 
Czytelnicy w 
ciągu roku 

Wypożyczenia 
księgozbioru 
na zewnątrz 

2013 1 2 21674   

2012 1 2 21335 664 13497 

2011 1 2 20951 665 13531 

2010 1 2 20678 674 13582 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 
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6.3. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

Do 2012 roku na terenie gminy funkcjonowała jedna apteka, co mogło być sporym 

utrudnieniem dla ponad 6 tysiąca mieszkańców. Jednak w roku 2013 powstał drugi punkt 

apteczny, który prawdopodobnie znacznie poprawił jakość życia mieszkańców. Usługi 

związane z opieką zdrowotną skupione są w Pępowie. Znajduje się tu Zespół Przychodni 

Lekarza Rodzinnego GOS-MED Sp. jawna. 

TABELA 27 LICZBA NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2005-2013 

 Liczba niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005-2013 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NZOZ 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 

nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba ludności przypadająca na 1
aptekę ogólnodostępną w latach

2002-2013
5981 5981 5985 5990 5990 5959 5978 6021 6020 6013 6019 3006
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Rysunek 22 – Liczba ludności przypadająca na jedną aptekę w Gminie Pępowo 
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jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. Ośrodek realizuje zadania wynikające 

z ustawy o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązania 

problemów społecznych w Gminie. Jego oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy 

Pępowo, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. 

W wykonywaniu zadań Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z różnymi 

podmiotami, m.in. z organami wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy, służbą zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami 

zajmującymi się pomocą społeczną. 

TABELA 28 WYKAZ GOSPODARSTW DOMOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

Rok 
Gospodarstwa domowe 

korzystające ze środowiskowej 
pomocy społecznej 

Osoby w gospodarstwie, które 
korzystają ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

2012 129 405 

2011 141 452 

2010 151 503 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną 

nie są w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane są 

dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez gminę, a realizowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2011-2013 najczęściej udzielanymi 

mieszkańcom gminy formami wsparcia były pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci 

zasiłków celowych i w naturze, zasiłków stałych, okresowych oraz posiłku. Liczba gospodarstw 

domowych korzystająca z pomocy społecznej ma tendencje spadkową.  

6.4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako 

zadania własne gminy. 
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Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy 

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji 

swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Swój wkład w poprawę efektywności działania ww. służb maja władze gminy, które 

wspierają 12 remiz OSP zarejestrowanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 

z czego jedna działa w ramach KRS. Wolontariat ratowniczy ma długa historie w gminie, 

pierwsze jednostki powstały 125 lat temu. 

Celem zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, co roku w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe 

z przeznaczeniem na utrzymanie jednostek OSP i zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy 

sprzętu przeciwpożarowego, wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostka 

OSP, wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dodatkowo dotowane 

są z budżetu Państwa. W 2005 roku w ramach tych działań wybudowano nowa remizę 

w Skoraszewicach 

W 2013 roku na terenie powiatu Gostyńskiego, wykryto 1094 przestępstwa o różnym 

charakterze. Wskaźnik wykrywalności sprawców wynosi 94,0%. 

TABELA 29 STATYSTYKA PRZESTĘPSTW NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO 

Rok 
Przestępstwa 

ogółem 

Przestępstwa 
o 

charakterze 
kryminalnym 

Przestępstwa 
o charakterze 
gospodarczym 

Przestępstwa 
drogowe 

Przestępstwa 
przeciwko 

życiu i 
zdrowiu 

Przestępstwa 
przeciwko 

mieniu 

Wskaźnik 
wykrywalnośc

i sprawców 
przestępstw – 

ogółem [%] 

2013 1094 515 229 281 26 368 94,0 

2012 1278 787 185 248 14 457 95,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ZARZĄDZANIE 
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7.1. MOŻLIWOŚCI BUDŻETOWE GMINY 

W 2012 roku dochody Gminy na 1 mieszkańca wynosiły 2919 zł, natomiast w roku 2013 

dochód ten wynosił 2721 zł. Dochody własne w 2012 roku stanowiły w dochodach ogółem 

budżetu gminy 44,1%. Udział wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 

w dochodach własnych w 2012 r. wynosił 33,6%, natomiast w roku 2013 dochód ten wynosił 

32,5%. 

 
TABELA 30 DOCHODY BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW W 2011, 2012 I 2013 ROKU 

 2011 [%] 2012 [%] 2013 [%] 

Dochody ogółem 100 100 100 

Rolnictwo i łowiectwo 10,9 7,2 3,8 

Transport i łączność 0,5 0,9 0,9 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

2,5 1,4 2,4 

Administracja publiczna 0,5 0,3 0,3 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa 
0,0 0,0 0,0 

Różne rozliczenia 34,5 40,6 42,7 

Oświata i wychowanie 6,6 0,7 1,4 

Pomoc społeczna 
i pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 

12,5 12,2 12,5 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

0,3 0,3 0,4 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

0,2 0,2 0,1 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

0,2 1,0 0,2 

Kultura fizyczna 2,8 0,0 0,0 

Dochody od osób 
prawnych i od osób 

fizycznych 
28,5 35,2 35,3 

Pozostałe 0,1 0,0 0,0 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 

W 2012 roku wydatki gminy na 1 mieszkańca wynosiły 2607 zł, a w roku 2013 wydatki 

te wynosiły 2723,76 zł. 

 
TABELA 31 WYDATKI BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW W 2011, 2012 I 2013 ROKU 

 2011 [%] 2012 [%] 2013 [%] 

Wydatki ogółem 100 100 100 

Rolnictwo i łowiectwo 11,0 5,2 9,0 

Transport i łączność 5,7 10,7 9,7 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

1,5 1,1 1,0 
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Administracja publiczna 8,4 10,8 10,6 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa 
1,1 1,3 0,7 

Różne rozliczenia 0,0 0,0 0,0 

Oświata i wychowanie 46,0 41,9 42,4 

Pomoc społeczna 
i pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 

14,8 16,5 15,7 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

0,7 0,7 0,5 

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

1,5 2,4 2,0 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

5,7 4,9 5,2 

Kultura fizyczna 1,1 1,3 0,9 

Działalność usługowa 0,0 0,2 0,1 

Ochrona zdrowia 0,5 0,6 1,0 

Pozostałe 1,9 2,5 1,2 

Źródło: Urząd Gminy Pępowo 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANALIZA STRATEGICZNA GMINY PĘPOWO 
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8.1. BILANS STRATEGICZNY GMINY PĘPOWO 

W celu sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Pępowo dokonano bilansu 

strategicznego gminy. Bilans strategiczny polega na systematycznej, wielokryterialnej analizie 

podmiotu. Podstawą prac były dwa dokumenty: 

I. Ustawa o samorządzie gminnym określająca zadania własne gminy; 

II. Agenda 21 określająca zasady zrównoważonego rozwoju. 

W oparciu o te dwa źródła określono listę czynników sukcesu podzielonych na trzy grupy. 

Następnie w ramach każdej grupy określono wagi poszczególnych czynników (sumujące się 

do 100%) i oceniono każdy z czynników w skali 1-3 (1 – czynnik na słabym stopniu rozwoju, 2 – 

średnim, 3 – dobrze rozwinięty). Wartość wynikająca z iloczynu wagi i oceny dała wynik 

poszczególnych cech. 

 

8.1.1. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

W tabeli przedstawiono bilans w obszarze „rozwoju społeczności lokalnej”. 

TABELA 32 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

I Rozwój społeczności lokalnej waga ocena wartość 

I/1 ludność 5% 1 0,05 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) 15% 2 0,30 

I/3 
edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 
15% 3 0,45 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 2 0,20 

I/5 budżet 15% 2 0,30 

I/6 współpraca z otoczeniem 10% 2 0,20 

I/7 kultura 10% 2 0,20 

I/8 sport i rekreacja 10% 2 0,20 
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I Rozwój społeczności lokalnej waga ocena wartość 

I/9 bezpieczeństwo publiczne 10% 2 0,20 

Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Omówienie cech analizowanych w bilansie: 

I/1 ludność – w sposób zagregowany określono sytuację ludnościową, 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) – określono stan bezrobocia, 

I/3 edukacja – oceniono stan i dostosowanie systemu edukacji w gminie Pępowo do potrzeb 

aktualnych i przyszłych, 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna – oceniono stan opieki zdrowotnej i społecznej, 

I/5 budżet – w sposób zagregowany oceniono zarówno wielkość budżetu jak i jego możliwości, 

I/6 współpraca z otoczeniem – oceniono zarówno współpracę wewnętrzną – z sąsiednimi 

gminami, w ramach powiatu jak i województwa, a także zewnętrzną – w ramach Unii 

Europejskiej, 

I/7 kultura – oceniono zaplecze kulturalne, 

I/8 sport i rekreacja – oceniono istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne, 

I/9 bezpieczeństwo publiczne – oceniono bezpieczeństwo mieszkańców, we wszelkim zakresie 

– uznano bezpieczeństwo pożarowe, publiczne a także zagrożenia katastrofami. 

Dla określenia pozycji strategicznej gminy Pępowo w obszarze rozwoju społeczności lokalnej 

zestawiono cechy wg rosnącej wartości i przedstawiono na wykresie 1. 
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WYKRES 1 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Powyższy wykres pokazuje, że największymi atutami gminy Pępowo są: edukacja, miejsca 

pracy oraz budżet. 

8.1.2. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA 

Tabelaryczne zestawienie cech, ich wag, oceny i wartości w tym obszarze prezentuje poniższa 

tabela 

 
TABELA 33 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA 

II Stan środowiska waga ocena wartość 

II/1 położenie gminy 20% 2 0,40 

II/2 lasy/tereny zielone 5% 1 0,05 

II/3 kruszywa/kopaliny 5% 1 0,05 

II/4 zasoby wodne 10% 1 0,10 

II/5 zagospodarowanie przestrzenne 10% 2 0,20 

II/6 gleby (bonitacja) 20% 2 0,40 

II/7 atmosfera 20% 2 0,40 
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II Stan środowiska waga ocena wartość 

II/8 brak obszarów zagrożonych 10% 2 0,20 

Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Omówienie pozycji: 

II/1 położenie, lokalizacja gminy ma istotne znaczenie dla możliwości rozwojowych, 

II/2 lasy/tereny zielone – gmina Pępowo jest zalesiona w około 19,9% (lesistość Polski 2010 – 

29,2%). Lasy są mniej ważnym zasobem Gminy, 

II/3 kruszywa/kopaliny – oceniono poziom ilości kopalin w gminie, 

II/5 zasoby wodne – gmina posiada niewielkie zasoby wodne, 

II/6 zagospodarowanie przestrzenne, oceniono stan formalny (uchwalone plany itp.), 

II/7 gleby (bonitacja) – gmina Pępowo ma bardzo dobre gleby, 

II/8 atmosfera – brak źródeł zanieczyszczeń powoduje bardzo dobry stan atmosfery, 

II/9 obszary zagrożone – położenie gminy jest pod tym względem dobre. 

 

Podobnie jak w poprzednim obszarze dokonano sortowania cech i zaprezentowano je 

w postaci wykresu. 
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WYKRES 2 Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Wykres ilustruje, iż gmina Pępowo ma doskonały potencjał w obszarze położenia, gleb 

rolniczych, atmosfery i zagospodarowania przestrzennego. Może to sprzyjać rozwojowi 

mieszkalnictwa i gospodarki rolnej. 

 

8.1.3. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Zestawienie cech bilansu zgodnie z przyjętą metodyką zawiera poniższa tabela. 

 
TABELA 34 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

III Rozwój gospodarczy waga ocena wartość 

 infrastruktura    

III/1 mieszkalnictwo 5% 2 0,10 

III/2 sieć komunikacyjna 10% 1 0,10 

III/3 komunikacja publiczna 10% 0 0,00 

III/4 sieć wodociągowa 10% 2 0,20 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40



 

66 
 

III Rozwój gospodarczy waga ocena wartość 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 10% 0 0,00 

III/6 sieć energetyczna 5% 2 0,10 

 ekonomia    

III/7 usługi i przetwórstwo 10% 1 0,10 

III/8 turystyka i rekreacja 10% 1 0,10 

III/9 handel, transport i magazynowanie 10% 2 0,20 

III/10 budownictwo 5% 1 0,05 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15% 3 0,45 

Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Omówienie opisanych cech: 

III/1 mieszkalnictwo – zgodnie ze specyfiką gmin wiejskich ma niewielkie znaczenie, 

III/2 sieć komunikacyjna – w gminie Pępowo stan sieci nie jest najlepszy, 

III/3 komunikacja publiczna – połączenia pomiędzy miejscowościami są dobre, problemy 

pojawiają się w przypadku przysiółków, 

III/4 sieć wodociągowa – gmina jest prawie w pełni zwodociągowana, 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami – stan skanalizowania jest niski, 

III/6 sieć energetyczna – w gminach wiejskich energetyka nie jest kluczowym wyzwaniem, 

III/7 usługi i przetwórstwo – poziom rozwoju jest średni, 

III/8 turystyka – poziom rozwoju jest średni, 

III/9 handel, transport i magazynowanie - cecha w sposób zagregowany, rozwój handlu 

detalicznego należy ocenić jako zadowalający, natomiast magazynowanie i transport 

traktowane jako zaplecze dla rozwoju gospodarczego nie jest dobrze rozwinięte, 

III/10 budownictwo – poziom rozwoju budownictwa, 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – poziom rozwoju rolnictwa jest wysoki. 
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Prezentacja cech i ich wartości na wykresie 3 pokazuje, że atutem gminy jest rozwój rolnictwa 

i zwodociągowanie gminy. Podstawą do dalszego rozwoju jest jednak rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej i drogowej oraz komunikacji publicznej. 

 

 

WYKRES 3 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

8.2. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO GMINY 
PĘPOWO  

Dokonując bilansu strategicznego oceniono stan aktualny gminy Pępowo. W celu 

określenia możliwości rozwojowych dokonano analizy potencjału rozwojowego dla 

poszczególnych cech w sposób następujący: 

Do każdej cechy dołączono kolumnę z opisaną „możliwością zmiany” danej cechy w skali: 0 – 

brak możliwości zmiany, 1 – niewielka możliwość zmiany, 2 – duża możliwość zmiany. 

Niektóre cechy, dla których nie ma możliwości zmiany (wartość 0) pominięto w analizie.  

Ponadto wprowadzono drugą zmienną, którą jest możliwość finansowania rozwoju spoza 

budżetu gminy. W przypadku tej zmiennej wartość 1 – oznacza niewielkie możliwości, 2 – 

pewne możliwości i 3 – duże możliwości zewnętrznego finansowania niekomercyjnego. Brane 

były pod uwagę takie formy pozyskania środków jak: środki z Unii Europejskiej, partnerstwo 
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publiczno – prywatne i możliwość pozyskania inwestorów. Wskaźnik potencjału rozwojowego 

poszczególnych gmin określa wzór: 

Wpr = Wc x Mz x Mf 

gdzie: 

Wpr – wskaźnik potencjału rozwojowego, 

Wc – waga cechy (z bilansu strategicznego), 

Mz – możliwości zmian, 

Mf – możliwości finansowania. 

 

8.2.1. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

 

Tabelaryczne zestawienie prezentuje tabela 36: 

 

TABELA 35 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ 

I Rozwój społeczności lokalnej waga Wpr 

I/1 ludność 5% 0,00 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) 15% 0,60 

I/3 
edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 
15% 0,90 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 0,80 

I/5 budżet 15% 0,60 

I/6 współpraca z otoczeniem 10% 1,20 

I/7 kultura 10% 1,20 
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I Rozwój społeczności lokalnej waga Wpr 

I/8 sport i rekreacja 10% 0,80 

I/9 bezpieczeństwo publiczne 10% 0,80 

Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Omówienie poszczególnych cech znajduje się pod tabelą 32. Aby pokazać największe 

możliwości zaprezentowano potencjał w postaci wykresu 4. Wykres prezentuje wyraźnie, 

że największy potencjał rozwojowy gminy Pępowo zawarty jest w możliwości oparcia się o: 

 Kulturę, 

 Współpracę z otoczeniem, 

 Edukację. 

WYKRES 4 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

8.2.2. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA  

Ze względu na niewielką zależność od aktywnych działań w tym obszarze oceniono 

tylko kilka cech. Analizę przedstawiono w tabeli 37.  
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TABELA 36 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA 

II Stan środowiska waga Wpr 

II/2 lasy/tereny zielone 5% 0,10 

II/3 kruszywa/kopaliny 5% 0,05 

II/4 zasoby wodne 10% 0,10 

II/5 zagospodarowanie przestrzenne 10% 0,80 

II/6 gleby (bonitacja) 20% 0,40 

II/7 atmosfera 20% 0,40 

II/8 brak obszarów zagrożonych 10% 0,40 

Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Omówienie cech znajduje się pod tabelą 33. 

Podobnie zaprezentowano potencjał obszaru na wykresie 5. 

WYKRES 5 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Największy potencjał rozwojowy gminy Pępowo w obszarze środowiskowym tkwi 

w możliwościach zagospodarowania przestrzennego. 
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8.2.3. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

Rozwój gospodarczy jest najważniejszym dla wzrostu dobrobytu mieszkańców. 

Zarówno bezpośredni skutek (spadek bezrobocia) jak i pośredni (wzrost wpływów z podatków) 

powoduje, że rozwój tego obszaru ma zwielokrotniony wpływ na rozwój gminy. Prezentacje 

potencjału rozwojowego zawarto w tabeli 38. 

 

TABELA 37 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

III Rozwój gospodarczy waga Wpr 

 infrastruktura   

III/1 mieszkalnictwo 5% 0,20 

III/2 sieć komunikacyjna 10% 0,00 

III/3 komunikacja publiczna 10% 0,00 

III/4 sieć wodociągowa 10% 0,40 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 10% 0,00 

III/6 sieć energetyczna 5% 0,10 

 ekonomia   

III/7 usługi i przetwórstwo 10% 0,20 

III/8 turystyka i rekreacja 10% 0,60 

III/9 handel, transport i magazynowanie 10% 0,40 

III/10 budownictwo 5% 0,10 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 15% 1,80 

Źródło: Analiza Remedis SA 
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Omówienie cech znajduje się pod tabelą 34. Graficzna prezentacja potencjału rozwojowego 

zaprezentowana została na wykresie 6. 

                     Wykres 6 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w zakresie rozwoju gospodarczego 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

 

Wykres pokazuje, że największy potencjał rozwojowy gminy Pępowo to dalszy rozwój 

rolnictwa, turystyki i rekreacji oraz handlu.  
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sieć wodociągowa

handel, transport i
magazynowanie

rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. WYBÓR STRATEGII GMINY PĘPOWO 
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9.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 
PĘPOWO 

Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą 

dążyć do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są z zgodne 

z celami strategicznymi. 

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków 

budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć 

się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego. 

W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy 

więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania 

słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje 

wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo 

jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy). 

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy: 

1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką 

koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają 

efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny, 

2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie 

kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki. 

3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron 

gminy – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia interesów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych, 

4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców, 

5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie 

szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego 

funkcjonowania gminy, 

6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji, 

7. Zasada koncentracji środków, 

8. Zasada subsydiarności – oddawania zadań do wykonania podmiotom 

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny, 
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9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla 

społeczności lokalnej. 

 

Przy pracach nad niniejszą strategią  wzięto pod uwagę specyfikę niewielkiej, rolniczej gminy, 

jaką jest Pępowo. Niemniej wymienione wyżej zasady zostały wykorzystane przy budowie 

niniejszej Strategii, aby działania ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie 

mocnej pozycji konkurencyjnej gminy w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty.  

 

9.2. ANALIZA SWOT/TOWS GMINY PĘPOWO 

Ze względu na charakter gminy a zwłaszcza jej gospodarki powinno się wyodrębnić obszary 

dające największy efekt rozwojowy. Taka analiza pociąga za sobą poważne wyzwania 

w obszarze metodycznym, zwłaszcza przy analityce o charakterze ilościowym. W pierwszym 

kroku tej analizy w oparciu o wcześniej dokonany bilans strategiczny zestawiono analizę SWOT 

gminy Pępowo. 

 
TABELA 38 ANALIZA SWOT GMINY PĘPOWO 

Mocne strony Słabe strony 

 Poziom edukacji 

 Sieć wodociągowa, 

 Handel, transport i 
magazynowanie 

 Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo. 

 
 
 

 Kwestia demograficzna, 

 Lasy i tereny zielone, 

 Kruszywa i kopaliny, 

 Komunikacja publiczna, 

 Sieć kanalizacyjna, 

 Budownictwo. 

Szanse Zagrożenia 

 Współpraca z otoczeniem, 

 Zagospodarowanie 
przestrzenne 

 Poziom kultury, 

 Rozwój turystyki i rekreacji, 

 Rozwój rolnictwa. 

 Straty na polu demograficznym, 

 Ryzyko eksploracji złoża węgla 
brunatnego, 

 Komunikacja publiczna. 

Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie materiałów gminy. 

 

 Dla celów analizy przedstawionej powyżej zastosowaną zintegrowaną metodykę 

analizy SWOT-TOWS opracowaną w Remedis S.A. Opiera się o zmodyfikowany, klasyczny 
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podział na obszary wewnątrz i na zewnątrz analizowanego podmiotu na obszar statyczny – 

silne i słabe strony – i dynamiczny – możliwości i zagrożenia. W analizie do oceny 

wartościowej wykorzystano zarówno informacje od uczestników procesu prac nad 

strategią jak i ocenę ekspercką. Tabela zamieszczona powyżej obejmuje SWOT w ujęciu 

jakościowym. Dodatkowo w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne wyższego rzędu 

(głównie Strategię Rozwoju Kraju 2020) przyjęto, że nie nastąpią żadne gwałtowne zmiany 

makrogospodarcze, istotne zmiany polityki rolnej bądź podatkowej, które miałyby 

fundamentalny wpływ na sytuację gminy.  

 

Analizy SWOT /TOWS – służąco badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy, 

a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania 

wyboru najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy 

w kontekście możliwości i zagrożeń – jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej 

w przyszłą”, natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście 

silnych i słabych stron gminy. Analiza SWOT /TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy 

czynników oraz ich ocenie opiera się na następujących zasadach: 

I Badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami 

i zagrożeniami, przy czym: 

1. W analizie SWOT istnienie interakcji stwierdza się odpowiadając na następujące pytania: 

a) czy zdefiniowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które mogą się zdarzyć? 

b) czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się 

możliwości? 

c) czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie możliwych zagrożeń? 

d) czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania potencjalnych zagrożeń? 

2. W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania: 

a) czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony? 

b) czy możliwości spotęgują posiadane silne strony? 

c) czy zagrożenia spotęgują występujące słabości? 

d) czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe strony? 

II Dla każdego z wyspecyfikowanych powyżej pytań buduje się odpowiednią tablicę, 

za pomocą której bada się relacje pomiędzy parami czynników, przypisując istniejącemu 

silnemu powiązaniu cyfrą „2”, słabej „1”, nieistniejącej „0”; 
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III Otrzymane sumy powiązań (poziome i pionowe) podlegają przemnożeniu przez wartość 

odpowiedniego czynnika, określonego w bilansie strategicznym, tworząc poziome 

i pionowe wartości interakcji a ich suma łączną wartość interakcji.  

IV Zestawienie wartości interakcji dla poszczególnych par czynników stanowi wskazówkę 

do wyboru najkorzystniejszego wariantu strategii. Różne warianty strategii różnią się 

metodyką ich wdrażania, dostosowaną do ich charakteru, określoną dwoma 

podstawowymi czynnikami: 

1.Wielkością potrzebnych środków na realizację strategii (i /lub poziomem ryzyka 

finansowego budżetu), 

2.Intensywnością zmian (zakres programów, harmonogram przedsięwzięć itp.). 

 

Na wykresie 7 przedstawiono zintegrowaną analizę SWOT w ujęciu ilościowym dla gminy 

Pępowo (pełne macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu). 

 Wykres 7 SWOT GMINY PĘPOWO 

  
Źródło: analiza Remedis S.A. 

 

 

Zgodnie z przyjętą metodyką dokonano analizy TOWS, przedstawionej na wykresie 8 (pełne 

macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu). 

 

 
Wykres 8 TOWS GMINY PĘPOWO 
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Źródło: analiza Remedia S.A. 

 

Zgodnie z przyjętą metodyką i dla zredukowania efektu nieproporcjonalności wag przy 

prowadzeniu analizy SWOT opracowano także zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik 

prezentuje wykres 9. 

 
 
 
 

Wykres 9 SWOT /TOWS GMINY PĘPOWO 

 
Źródło: analiza Remedia S.A.  

 

Wykres 9 pokazuje, że najsilniejsza relacja występuje pomiędzy silnymi stronami i szansami 

Gminy. To sugeruje wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. Należy 

wykorzystywać pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron. Druga 
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w kolejności relacja to powiązanie między silnymi stronami a zagrożeniami. Taka sytuacja 

wskazuje, że wsparciem dla strategii agresywnej winna być strategia przygotowawczo-

ofensywna (zwana też strategią „mini-maksi”). To oznacza w pierwszej fazie minimalizację 

słabych stron, a następnie na ofensywnym wykorzystaniu szans pojawiających się 

w otoczeniu. 

 

Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT-TOWS strategia gminy 

Pępowo powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans: 

Dalszym rozwoju rolnictwa, w szerokim rozumieniu, nie tylko jako produkcji towarowej, ale 

tworzenia miejsc pracy przyjaznych rolnikom i innym osobom zaangażowanym w produkcję, 

w rozwój otoczenia rolnictwa. Przez otoczenie rozumieć należy z jednej strony część związaną 

z produkcją (obsługa, skup, przetwórstwo itp.), a z drugiej strony z otoczeniem społecznym 

(kulturą, rekreacją, nauczaniem itp.). Działaniate mają tworzyć spójną, przyjazną 

infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi rolnictwa i ludzi w nim zatrudnionych. 

Dalszemu sprzyjaniu tworzeniu miejsc pracy w produkcji i usługach (tworzenie możliwości dla 

inwestorów). 

Elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem, bowiem pojedyncza gmina jest 

zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Warto zwrócić uwagę na rozwój turystyki 

i rekreacji, które to działania z jednej strony mogą przysporzyć źródeł dochodu 

gospodarstwom, a z drugiej strony służyć mieszkańcom Gminy. 

W ramach strategii przygotowawczo-ofensywnej warto zająć się redukcją pojawijących się 

zagrożeń. Zagadnienie dobrej komunikacji, zarówna w zakresie dróg jak i komunikacji 

publicznej winny być przedmiotem troski władz gminnych. Należy uporządkować kanalizację 

w Gminie. Istotne zagrożenie dla Gminy jakim jest podjęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego 

zlokalizowanych na Niżu Wielkopolskim wydaje się być poza zasięgiem władz gminnych, 

niemniej zawsze pozostają możliwości działań lobbingowych, a przede wszystkim śledzenie 

rozwoju wydarzeń w tym zakresie. Najciekawszym wyzwaniem zdaje się problem demografii. 

Niemniej warto pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem może być nie tylko 

rozwój wewnętrzny. Do gminy dającej dobre warunki życia będą przybywać nowi mieszkańcy 

z zewnątrz. Taka migracja może pomóc w rozwiązywaniu problemów demograficznych. 
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9.3. WIZJA ROZWOJU GMINY PĘPOWO 

 Określiwszy optymalną strategie dla gminy Pępowo określono wizje i pola rozwoju 

strategicznego gminy. 

 

 

 

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologie, 

właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie 

nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno – ekonomiczny gminy.  

WIZJA ROZWOJU GMINY PĘPOWO: 

Gmina Pępowo jest gminą przyjazna mieszkancom, poszukujacą 
możliwosci rozwoju w branżach zwiazanych z rolnictwem (produkcja, 
przetwórstwo, magazynowanie, usługi) oraz rozwojem kulturalnym   

w oparciu o stabilny budżet. Nadrzednym celem jest wzrost jakosci życia 
mieszkanców gminy. 

Cel strategiczny 1: 

 

Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej, 
rekreacyjnej i 

sportowej 

Cel strategiczny 2: 

Aktywna ochrona 
środowiska wraz z 

doskonaleniem 
infrastruktury 
technicznej, 

transportowej i 
informatycznej 

Cel strategiczny 3: 

 
 

 

Mądrzy i zdrowi 
mieszkańcy 

 

Cel strategiczny 4: 

 Wszechstronny 
rozwój 

gospodarstw 
rolnych, produkcji  

i usług 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROGRAMY STRATEGICZNE GMINY PĘPOWO 
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Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucje 

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje 

zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucje lub ustawy dla organów innych władz 

publicznych. Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego 

rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie 

analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne. 

W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami. 

W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych 

dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej). Poniżej przedstawiono karty programów strategicznych gminy Pępowo. 

10.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „ROZWÓJ 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, 
REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ” 

TABELA 39 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ 

CEL STRATEGICZNY 1 Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej 

Program operacyjny 

1.1 

Zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i sportowej 

Działanie 1.1.1 
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

w  Pępowie z przeznaczeniem dla klas I-III oraz przedszkola  

Opis Działania Remont sali, kupno nowego sprzętu sportowego 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki zewnętrzne 

Miernik oceny Zmodernizowana sala, ilość zakupionego sprzętu sportowego 

Termin realizacji 2015-2016 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo, Dyrekcja Szkoły Podstawowej 

Działanie 1.1.2 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Krzekotowicach 

Opis Działania 
Remont i przebudowa placu zabaw przy świetlicy, zakup i montaż 

nowego i bezpiecznego sprzętu na plac zabaw dla dzieci 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne gminy, fundusz sołecki 

Miernik oceny Ilość nowego sprzętu, przebudowany plac zabaw 
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Termin realizacji 2014-2016 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo, wieś Krzekotowice 

Działanie 1.1.3 Odmulenie i zagospodarowanie terenu wokół stawów  

Opis Działania 

Utwardzenie nawierzchni wokół stawu, postawienie ławeczek, 

grilla. Oczyszczenie i odmulenie stawów i nasadzenie nowej 

zieleni 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, powiatowe, gminne 

Miernik oceny Oczyszczony staw, ilość nowej zieleni i osób korzystających 

Termin realizacji 2014-2016 

Koordynator Powiat gostyński, Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.1.4 
Zagospodarowanie terenów przy świetlicach wiejskich i terenów 

rekreacyjno-sportowych 

Opis Działania 

Utwardzanie terenów wokół świetlic, budowa scen 

z zadaszeniem, stworzenie miejsc na grillowanie, budowa altanek 

z siedziskami, budowa boisk do siatkówki plażowej, posadzenie 

drzew i krzewów, poprawa akustyki sali,  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Fundusz sołecki, środki gminne, środki unijne 

Miernik oceny 
Ilość wybudowanej infrastruktury, liczba osób korzystających 

z niej 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.1.5 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SSP Skoraszewice 

Opis Działania Budowa boiska, przygotowanie terenu 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Wybudowane boisko, 

Termin realizacji 2014-2016 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.1.6 Budowa ścieżek rowerowych 

Opis Działania Budowa ścieżek rowerowych relacji: 



 

84 
 

Pępowo – PKP – Wilkonice 

Pępowo – Cegielnia – Anielin 

Pępowo – Siedlec 

Pępowo – Babkowice 

Pępowo – Kościuszkowo 

Pępowo –  Czeluścin 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne 

Miernik oceny Ilość kilometrów wybudowanych ścieżek 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

1.2 
Wzrost atrakcyjności (walorów) miejscowości Pępowo 

Działanie 1.2.1 

Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. 

Bażantarnia w Pępowie – tereny rekreacyjne, odmulenie 

stawów, uporządkowanie terenu lasu, urządzenie pola 

namiotowego, budowa alejek spacerowych i oświetlenia. 

Opis Działania 
Regulacja poziomu wody na bazie rzeki Dąbrocznia, odmulenie, 

utworzenie miejsc spacerowych, wyrównanie terenu 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Ilość osób korzystających z infrastruktury, ilość turystów 

Termin realizacji Początek realizacji 2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.2.2 
Budowa infrastruktury mieszkaniowej, letniskowej i sportowej 

pomiędzy stadionem a ulicą Powstańców Wielkopolskich 

Opis Działania Początek realizacji rok 2020 lub po ukończeniu działania 1.2.1 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki własne gminy 

Miernik oceny Ilość korzystających osób, ilość turystów 

Termin realizacji Początek realizacji rok 2020 lub po ukończeniu działania 1.2.1 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 
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Działanie 1.2.3 Modernizacja Centrum Sportowo – Kulturalnego w Pępowie 

Opis Działania 

Odnowienie budynku, wyposażenie w nowoczesny sprzęt 

audiowizualny, odnowienie zaplecza socjalnego, unowocześnienie 

wyposażenia sportowego 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Nakłady na odnowę 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.2.4 Hotspot na plantach w centrum Pępowa 

Opis Działania 

Stworzenie otwartego punktu dostępu do Internetu w miejscach 

najczęściej odwiedzanych w Pępowie, w przyszłości rozwiniecie 

pomysłu na inne wsie 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Powstanie hotspotu, ilość osób korzystających 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.2.5 Renowacja bieżni na stadionie w Pępowie 

Opis Działania 
Wymiana nawierzchni na nowoczesną, przyjazną i bezpieczną dla 

sportowców 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Wymieniona nawierzchnia 

Termin realizacji 2014-2016 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 1.2.6 

Renowacja zabytkowego wiatraka, urządzenie terenu na stanicę 

rowerową wraz z budową wiaty. Rozbiórka zbiornika wodnego, 

niwelacja terenu oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

Opis działania 
Naprawa i renowacja wiatraka oraz zagospodarowanie terenu 

wokół.  

Potencjalne źródło Środki unijne, środki gminne 
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finansowania 

Miernik oceny Odrestaurowany wiatrak, działająca stanica rowerowa. 

Termin realizacji 2016 

Koordynator Gmina Pępowo 

Program operacyjny 

1.3 

Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci 

i młodzieży 

Działanie 1.3.1 Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

w formie półkolonii 

Opis Działania Przekazywanie środków, pomoc w organizacji imprez, konkursów 

Potencjalne źródło 

finansowania 

Środki unijne, środki gminne,  

Miernik oceny Ilość uczestników 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Pępowo 

  



 

87 
 

10.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „AKTYWNA 
OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ 
Z DOKONALENIEM INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, TRANSPORTOWEJ 
I INFORMATYCZNEJ” 

TABELA 40 AKTYWNA OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z DOSKONALENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
TRANSPORTOWEJ I INFORMATYCZNEJ 

CEL STRATEGICZNY 2 
Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem 

infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej 

Program operacyjny 

2.1 
Poprawienie infrastruktury technicznej 

Działanie 2.2.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pępowie 

Opis Działania 
Rozbudowa oczyszczalni tak aby można było podłączyć do niej 

kolejne wioski 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki krajowe, środki unijne 

Miernik oceny Ilość podłączonych miejscowości 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 2.2.2 Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich 

Opis Działania 
Zdobycie wymaganych dokumentów do rozpoczęcia budów, 

modernizacji, zakup materiałów 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny 
Ilość wybudowanych i zmodernizowanych świetlic, liczba osób 

korzystających z nich 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

2.2 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie 

Działanie 2.2.1 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach, 

przy kolejnych ulicach 
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Opis Działania Stworzenie planów sieci, rozpoczęcie rozbudowy,  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

2.3 
Poprawa komunikacji drogowej, publicznej 

Działanie 2.3.1 Rozbudowa i naprawa istniejącej sieci drogowej 

Opis Działania Naprawa nawierzchni dróg, budowa nowych połączeń drogowych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Liczba kilometrów naprawionych dróg i ulic, liczba kilometrów 

nowych tras 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Działanie 2.3.2 Budowa oraz naprawa chodników  

Opis Działania Przygotowanie planów napraw,  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Liczba nowych i naprawionych chodników 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Pępowo 
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10.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „MĄDRZY 
I ZDROWI MIESZKAŃCY” 

 
TABELA 41 MĄDRZY I ZDROWI MIESZKAŃCY 

CEL STRATEGICZNY 3 Mądrzy i zdrowi mieszkańcy 

Program operacyjny 

3.1 
Utworzenie bazy opieki nad osobami starszymi 

Działanie 3.1.1 
Stworzenie domu dziennej opieki dla osób starszych 

i niepełnosprawnych 

Opis Działania 

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, zapewnienie ludziom 

aktywnego spędzania czasu, prowadzenie terapii zajęciowych, 

uruchomienie idei wolontariatu wśród mieszkańców, zapewnienie 

konsultacji i porad 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne 

Miernik oceny 
Ilość osób korzystających z pomocy, ilość wolontariuszy, 

stworzenie domu dziennej opieki 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

3.2 
Uruchomienie świetlicy socjoterapeutycznej w Pępowie 

Działanie 3.2.1 
Uruchomienie świetlicy, pomoc w znalezieniu odpowiedniego 

miejsca,  

Opis Działania 

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca, pozyskanie 

środków, zatrudnienie fachowców (pedagog, psycholog, 

terapeuta, logopeda, instruktorzy, trenerzy) 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Ilość 

Termin realizacji 2014-2020 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Pępowo 
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10.4. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WSZECHSTRONNY 
ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH” 

TABELA 42 WSZECHSTRONNY ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH 

CEL STRATEGICZNY 4 Wszechstronny rozwój gospodarstw rolnych 

Program operacyjny 

4.1 
Rozwój agroturystyki 

Działanie 4.1.1 Promocja walorów przyrodniczo-turystycznych 

Opis Działania Działania medialne, w tym w mediach elektronicznych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne 

Miernik oceny 
Liczba informacji wytworzonych/opublikowanych przez 

pracowników Urzędu Gminy 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

4.2 
Wspieranie działań w zakresie kultywowania lokalnych tradycji 

Działanie 4.2.1 Wspieranie i dofinansowywanie lokalnych zespołów 

folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich 

Opis Działania Przekazywanie środków, poszukiwanie źródeł finansowania, 

sponsorów 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne, środki prywatne 

Miernik oceny Nakłady, podtrzymanie liczby zespołów/grup działających na 

terenie gminy 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

4.3 
Wsparcie i rozwój produkcji mleka krowiego 

Działanie 4.3.1 Utrzymanie wysokiej produkcji i dobrej ceny mleka 

Opis Działania Organizacja podczas wydarzeń okolicznościowych pokazów 

jałowic cielnych  

Potencjalne źródło Środki unijne, środki gminne, środki prywatne 
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finansowania 

Miernik oceny Liczba pokazów, liczba odbiorców 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

4.4 
Wspieranie młodych rolników  

Działanie 4.4.1 Wsparcie dla młodych rolników na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej 

Opis Działania Premie dla młodych rolników, inwestycje w środki trwałe 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne 

Miernik oceny Liczba młodych rolników korzystająca z pomocy, premii 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

4.5 

Kontynuacja rewitalizacji terenów wiejskich 

Działanie 4.5.1 Zagospodarowywanie stawów i terenów przybrzeżnych 

Opis Działania Sukcesywne oczyszczanie, pogłębianie, zarybianie, stawów 

i zagospodarowywanie terenów przybrzeżnych 

Potencjalne źródło 

finansowania 

Środki gminne, środki unijne 

Miernik oceny Ilość zagospodarowanych stawów i terenów przybrzeżnych 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Gminy Pępowo 

Program operacyjny 

4.6 

Wspieranie i promocja wytwarzania żywności (w tym produktów 

tradycyjnych 

Działanie 4.6.1 Propagowanie utrzymania tradycji uprawy rolnej z możliwością 

wystawienia płodów rolnych na imprezach okolicznościowych 

Opis działania Organizacja wydarzeń okolicznościowych, jarmarków, dożynek na 

terenie powiatu, gminy mając na celu promocję, sprzedaż, 

produktów rolnych 

Potencjalne źródło Środki gminne, środki powiatowe, środki unijne, środki prywatne 
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finansowania 

Miernik oceny Liczba odbiorców, wolumen sprzedaży, liczba jarmarków, imprez 

okolicznościowych 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Gmina Pępowo 

Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Pępowo  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. STRATEGIA GMINY PĘPOWO A INNE 
DOKUMENTY STRATEGICZNE 
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W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Gminy Pępowo w latach 2014 

– 2020 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii Rozwoju Kraju 

2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego oraz Strategii Rozwoju Powiatu Gostyńskiego. Analiza wykazuje zbieżność 

strategii gminy z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla dotyczącymi gminy. 

11.1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020, 
DŁUGOOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU KRAJU 
POLSKA 2030 

 

Ze względu na korzystną sytuację w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej 

w Strategia Rozwoju Gminy Pępowo nie poświęca tym zagadnieniom zbyt wiele uwagi. 

Natomiast wykazuje pełną zbieżność z dokumentami o charakterze krajowym, które wskazują 

konieczność zrównoważonego rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Strategia Pępowa rozwija 

tematykę nowoczesności w produkcji rolnej i rozwojowi przetwórstwa rolnego. Ponadto 

poświęca wiele uwagi zmianie pojęcia „wiejskości”, w tym w znacznej mierze konieczności 

uzupełnienia dotychczasowej produkcji rolnej innymi działaniami.  

  

11.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

 Spójność dokumentów strategicznych gminy wymaga połączenia celów Strategii 

z dokumentem nadrzędnym jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest 

na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne 

zadania inwestycyjne. 

Strategia Rozwoju Gminy Pępowo poprzez wykonanie zaplanowanych programów 

rozwojowych, realizować będzie 4 z  generalnych celów strategicznych rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego o nazwach: 

 Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu, 

 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, 
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 Zwiększenie spójności województwa, 

 Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu. 

 

11.3. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
POWIATU GOSTYŃSKIEGO 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gostyńskiego zawiera następujące 

programy w ramach ładu gospodarczego, społecznego i przestrzennego, które bezpośrednio 

odnoszą się do programów zawartych w Strategii Gminy Pępowo: 

 Program ochrony środowiska, w tym: „1. Mieszkańcy powiatu mają wysoką 

świadomość ekologiczną”, „3. Środowisko Powiatu jest odpowiednio chronione” oraz 

4. Zasoby wodne są odpowiedniej jakości”, 

 Program rozwoju społecznego, w tym: „6. Powiat zapewnia odpowiednią ofertę 

kulturalno - rekreacyjną”,  

 Program rozwoju gospodarczego, w tym: „9. Powiat jest profesjonalnie promowany”, 

„10. Występują atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje 

gospodarcze”, oraz 11. „Mieszkańcy powiatu charakteryzują się wysokim poziomem 

przedsiębiorczości”, 

 Program działań z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym: „13. System 

komunikacyjny na terenie powiatu jest rozbudowany i drożny”, oraz „14. Występują 

atrakcyjne i w pełni przygotowane tereny pod inwestycje”. 

  

Strategia Rozwoju Gminy Pępowo odpowiada celom przyjętym przez powiat. Ze względu 

na specyfikę zadań różnicujących rolę powiatu i gminy niektóre cele powiatu są specyficzne 

dla jego struktur, bądź nie dotyczą gminy. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. WDRAŻANIE STRATEGII 
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12.1. METODY WDRAŻANIA I MONITOROWANIA 
STRATEGII ROZWOJU GMINY PĘPOWO NA LATA 
2014-2020 

 Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę 

do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, 

że aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych 

winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-

gospodarczej gminy. 

Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych gminy. Określenie „cel” 

określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego 

opracowania. 

W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnia 

przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring 

i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na 

wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój 

społeczny i gospodarczy gminy. 

Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów 

w pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów 

realizowanych przez samorząd. 

Władze gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań i ich 

hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. 

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych 

projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące 

podstawa do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami. Sposób 

prezentacji osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz gminy. Monitorowanie i ocena 

zarówno Strategii polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do założeń opisanych 

w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych i finansowych 

jednostek organizacyjnych gminy. 

Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za: 
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  zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji Strategii, 

  zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych. 

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowa informacja pokazująca 

realizacje Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 

Strategia rozwoju Gminy Pępowo została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie 

przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy 

stanem faktycznym i stanem pożądanym w gminie. 
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12.2. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM 
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 Do zadań gminy należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji 

pozarządowych działających na jego terenie. Sposób przygotowania i monitorowania strategii 

i innych dokumentów związanych z rozwojem gminy gwarantuje włączenie organizacji 

pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo 

należy wspomnieć, że skład Rady Gminy będącej szeroka reprezentacją mieszkańców gminy 

sprzyja łączeniu różnych środowisk w aktywności na rzecz gminy. Bezpośrednio w zgłaszaniu 

i przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo 

zarówno poprzez włączanie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie 

Gminy. 

Gmina inicjuje współprace z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi 

przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla 

przedstawicieli tych jednostek. 

 

12.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY PĘPOWO 

Istotną uwagę władze gminy przykładają do przekazywania społeczności lokalnej 

rzeczowej i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii. Public Relations, którego 

zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów związanych pośród 

przyszłych beneficjentów (w tym zwłaszcza P.T. mieszkańców), jednostek podległych i innych 

podmiotów odbywa się poprzez trzy formy komunikacji: 

 serwisy internetowe - będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji 

o aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło 

informacji o założeniach i osiągnieciach strategii, 
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 współprace z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, 

telewizja o zasięgu lokalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Strategii 

i dokumentów związanych, 

 bezpośrednie działania informacyjno – promocyjne Wójta Gminy. 

Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak 

najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc 

do mieszkańców gminy, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie 

społeczności lokalnej o realizacji Strategii Gminy odbywać się będzie w sposób pośredni – 

medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą 

w lokalnej prasie, na stronie internetowej gminy, w materiałach i broszurach promocyjnych 

i informacyjnych. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Dokumenty strategiczne gminy powiązane ze strategią rozwoju 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pępowo, 
 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2009-2012 
z perspektywą na lata 2013-2016, 
 

 Odnowa i Rozwój Wsi Skoraszewice – Plan Rozwoju Miejscowości Skoraszewice 2011-
2020. 
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2. Macierz analizy SWOT gminy Pępowo 
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SW wartość 1,20 1,20 1,20 0,60 1,80   0,00 0,05 0,00 0,00 0,00   

Edukacja 0,45 1 2 1 1 2 3,15 0 0 0 0 0 0,00 

Sieć wodociągowa 0,20 1 1 1 1 2 1,20 1 0 0 0 0 0,20 
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Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 0,45 1 1 1 1 2 2,70 1 0 1 0 0 0,90 

  
      

0,00 
     

0,00 
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0,00 

              8,65           1,90 

Ludność 0,05 0 0 0 1 1 0,10 2 0 1 1 0 0,20 

Lasy, tereny zielone 0,05 1 0 0 2 1 0,20 0 0 0 0 0 0,00 

Kruszywa/ kopaliny 0,05 0 0 0 0 1 0,05 0 1 0 0 0 0,05 

Komunikacja publiczna 0,00 2 2 0 1 1 0,00 1 0 1 1 0 0,00 

Sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 0,00 0 0 0 1 1 0,00 0 0 0 0 1 0,00 

Budownictwo 0,05 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 

  
      

0,00 
     

0,00 

              0,35           0,25 

 



 

104 
 

3. Macierz analizy TOWS gminy Pępowo 
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OT wartość 0,45 0,20 0,20 0,45         0,05 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05       

Współpraca z otoczeniem 1,20 1 0 1 1 
   

3,60 1 1 0 1 0 0 
  

3,60 

Kultura 1,20 1 0 1 1 
   

3,60 0 0 0 0 0 0 
  

0,00 

Zagospodarowanie przestrzenne 0,80 0 1 1 1 
   

2,40 1 1 1 1 1 1 
  

4,80 

Turystyka i rekreacja przyjazdowa 0,60 1 0 1 0 
   

1,20 1 0 0 1 0 0 
  

1,20 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,80 1 0 1 1 
   

5,40 0 0 0 0 0 0 
  

0,00 

    
       

0,00 
        

0,00 

  
        

0,00 
        

0,00 

suma                 16,20                 9,60 

Ludność 0,00 2 0 1 1 
   

0,00 1 0 0 1 0 1 
  

0,00 

Kruszywa/ kopaliny 0,05 0 0 1 0 
   

0,05 0 0 0 0 0 1 
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0,00 1 0 0 0 0 0 
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Komunikacja publiczna 0,00 1 0 1 1 
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0,00 

Sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 0,00 0 0 1 1 
   

0,00 0 0 0 0 0 0 
  

0,00 

                  0,05                 0,05 
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4. Lista organizacji zaproszonych do konsultacji Strategii 

 Radni Gminy Pępowo, 

 Sołtysi Gminy Pępowo, 

 Ochotnicze Straże Pożarne mające siedzibę w Gminie, 

 Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy, 

 Towarzystwo Edukacyjno Kulturalne Ziemi Pępowskiej, 

 Klub Sportowy KS Ludwinowo, 

 Klub Sportowy Grom Czeluścin, 

 Klub Sportowy Dąbroczanka Pępowo, 

 Rada Sporrtu Gminy Pępowo, 

 Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie, 

 Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach. 
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5. Zespół Remedis SA 

 Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu 

 Krzysztof Mrowicki – Dyrektor 

 Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego 

 Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego 

 Natalia Lis 

 Ewelina Rydz 

 Aleksandra Olejniczak 
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