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1. Wprowadzenie 
(słowo Wójta) 
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2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 

2014-2020 
Wyzwania rozwojowe przed jakimi stają jednostki samorządu terytorialnego związane są z 

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

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

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

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

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

endogenicznych i ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nowy paradygmat 

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

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

wysokim stopniem kontroli społecznej i kluczowym znaczeniem partycypacji społecznej.  

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

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

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020 powstawała według metodologii J. Brysona1 

wykorzystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek terytorialnych, 

która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie zaangażowania 

interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizację strategii. Tworzenie strategii jest więc 

procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.  

  
Cykl Deminga Cykl strategiczny 

 

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

                                                           
1
 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining 

Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 
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Strategia Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020 została przygotowana z uwzględnieniem 

najważniejszego zasobu endogenicznego Gminy, jakim jest kapitał ludzki. Partycypacja społeczna, na 

szeroką skalę zastosowana w tworzeniu tej strategii, ma znaczenie ze względu na nowe podejście w 

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

stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, 

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

zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu 

pracowników Urzędu Gminy przygotowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. 

Konsultacje społeczne w trakcie tworzenia Strategii odbyły się …….. Na podstawie zgromadzonych 

danych zebranych podczas konsultacji oraz formularza ….. dostępnego poprzez stronę internetową 

www.gminarzgow.pl, spotkań z władzami oraz indywidualnych rozmów przeprowadzonych z 

Mieszkańcami sformułowano wizję, a także schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. Do 

celów określono strategię monitorowania i ewaluacji działań strategicznych, proponując wskaźniki 

kontekstowe i strategiczne mierzące stopień realizacji zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie 

uwzględniając komplementarność ich treści w ramach schematu oraz spójność z zapisami 

europejskich i krajowych dokumentów strategicznych a także dokumentów strategicznych jednostek 

samorządu terytorialnego: Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, 

projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Opracowano 

także plan wdrażania i plan komunikacji społecznej dokumentu. 

 

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  

3.1. Informacje ogólne 

3.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne 

Gmina Rzgów położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w 

południowo-zachodniej części powiatu konińskiego (rysunek 2).  
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Rysunek 2. Gmina Rzgów w Wielkopolsce i w powiecie konińskim 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzg%C3%B3w_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim%29 

 

Gmina Rzgów graniczy z sześcioma innymi gminami. Cztery z nich leżą w powiecie konińskim: 

Golina, Grodziec, Stare Miasto, Rychwał natomiast gminy Lądek i Zagórów należą do powiatu 

słupeckiego. Siedziba Gminy znajduje się w miejscowości Rzgów. Gmina Rzgów zajmuje powierzchnię 

104,68 km² co stanowi 6,63% powierzchni powiatu konińskiego. Według danych z 31 grudnia 2012 

Gminę zamieszkiwało 7141 osób. 

Gmina podzielona jest na dwadzieścia jeden sołectw: Babia, Barłogi, Błonice, Bobrowo, 

Bożatki, Branno, Dąbrowica, Goździków, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Modła, Osiecza Druga, 

Osiecza Pierwsza, Rzgów (miejscowości: Rzgów Drugi i Rzgów Pierwszy), Sławsk, Świątniki, Witnica, 

Zarzew, Zarzewek, Zastruże.  

Przez teren Gminy przebiega ważna trasa komunikacyjna, autostrada A2 relacji Konin-Poznań 

z Miejscem Obsługi Podróżnych w Osieczy Pierwszej. 

 

3.1.2. Historia 

Gmina Rzgów istnieje od 1837 r. Pierwsze ślady osadnictwa znaleziono na wydmach 

nadwarciańskich i są to znaleziska należące do wyrobów kultury świderskiej, która istniała ok. 9000 – 

8000 lat p.n.e. Dalszy rozwój osadnictwa na dzisiejszych terenach Gminy zaistniał w okresie wpływów 

rzymskich a osadnictwo skupiało się w pasie wydm nadwarciańskich, po obu stronach pradoliny. 

 Pierwsze wzmianki historyczne o osadzie Rzgów pochodzą z XII w. a osadę tworzyła 

posiadłość klasztoru cystersów w Lądzie, z czasem stała się wsią szlachecką. Z miejscowości Sławsk 

pochodził Marcin z rodu Zarembów. Przysłużony dla kraju, podczas bitwy z Krzyżakami w 1410 r., był 

kasztelanem kaliskim oraz wojewodą a także doradcą króla Władysława Jagiełły. W czasach drugiej 
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wojny światowej istniało w Rzgowie getto dla ludności pochodzenia żydowskiego. Obecnie wieś 

spełnia rolę siedziby władz samorządowych i administracji gminnej, a także lokalnego ośrodka handlu 

i usług. 

 

3.1.3. Zagospodarowanie przestrzenne 

W Gminie Rzgów od  dnia 15 maja 2007 r. obowiązuje uchwalone przez Radę Gminy (uchwała 

RG nr 42/07) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, 

które określiło politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania 

przestrzennego2. Przyjęte założenia  zmieniły  poprzednie Studium zatwierdzone uchwałą nr 62/99 

Rady Gminy Rzgów z dnia 17 grudnia 1999r. Zapisy nowego Studium wskazują na szanse rozwoju 

przestrzennego na nowych terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, równocześnie chronią 

wartości przyrody, krajobrazu cennych przyrodniczo obszarów. Studium wskazuje tereny wymagające 

przekształceń i rehabilitacji. Główną zasadą jest zagęszczanie zabudowy w zwarte i przestrzennie 

czytelne jednostki zabudowy przedzielone terenami rolnymi, lasami. „Obszary objęte ochroną 

przyrody i krajobrazu tworzą ciągły układ, co zapewnia najlepszy komfort zamieszkiwania na terenach 

przeznaczonych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Szczególną uwagę zwrócono na zamierzenia 

w zakresie eksploatacji węgla brunatnego w ramach działania kopalni odkrywkowej Piaski wraz z 

kierunkami rekultywacji terenów pogórniczych” [Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów] .  

Od roku 1996 do dnia dzisiejszego Rada Gminy podjęła 21 uchwał w sprawie uchwalenia lub 

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy. 

 

3.1.4. Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Na terenie Gminy Rzgów znajdują się obiekty zabytkowe, o wysokich walorach artystycznych i 

mające historyczne znaczenie. Część z nich wpisana jest do rejestru zabytków i należą do nich: 

 kościół parafialny p.w. św. Katarzyny 1597 - Grabienice (164/1031), 

 kościół parafialny p.w. św. Jakuba 1600 - Rzgów (75/58), 

 kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, 1614 - Sławsk (166/1033), 

 cmentarz rzym. - kat., poł. XIX - Sławsk (480/221), 

 dwór, 2 poł. XIX - Sławsk (A-529/270), 

 chata nr 57, ok. 1870 - Sławsk (392/134), 

 chata nr 78a z końca XVIII w. w Świątnikach (390/132). 
 

                                                           
2
 Tekst Studium: http://www.rzgow.samorzady.pl/?k=87  

http://www.rzgow.samorzady.pl/?k=87
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Na terenie Gminy znajdują się stanowiska archeologiczne, skupiające informacje na temat 

procesów osadniczych i życia dawnych kultur. Należą do nich:  

 stożkowate grodzisko średniowieczne pochodzące z przełomu XIII i XIV w. tzw. „Góra 
Mszalna" położona w pobliżu wsi Barłogi, 

 osada kultury przeworskiej w Sławsku, 

 cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej w Babiej, 

 osada i cmentarzysko ciałopalne, wielokulturowe w Dąbrowicy, 

 osada kultury przeworskiej położona w pobliżu Kurowa. 
 

Na terenie Gminy znajduje się Dom Kultury w Kowalewku, oraz świetlice wiejskie w Osieczy 

Pierwszej, Bożatkach, Brannie i Zarzewku. Głównym celem ośrodków jest rozwój kulturalny Gminy i 

umożliwienie dostępu do życia kulturalnego jej Mieszkańcom poprzez organizowanie spotkań z 

zakresu sztuki i edukacji. Ponadto w Domu Kultury OSP w Kowalewku istnieje Izba Pamięci Zofii 

Urbanowskiej, gdzie znajdują się osobiste pamiątki po zmarłej pisarce, jej publikacje i zdjęcia.  

W Gminie organizowane są również imprezy kulturalne integrujące Mieszkańców tj. Dożynki, 

Dni Gminy Rzgów, Gminne Obchody Dnia Niepodległości, Gminna Prezentacja Stołów Wigilijnych. 

Na terenie Gminy działa siedem Kół Gospodyń Wiejskich promujących tradycje regionalne, oraz 

integrujące środowisko wiejskie, dwa z nich (Sławsk, Osiecza) istnieją ponad 50 lat. Koła organizują 

spotkania, zebrania i imprezy towarzyskie tj. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, bale 

karnawałowe, czy pokazy i degustacje potraw.  

W Gminie funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Rzgów, która powstała w 1949 r. oraz Filia 

w Sławsku działająca od 1956 r. Według danych z GUS, księgozbiór bibliotek na 2012 r. wynosił 

26 557 woluminów, z 1075 zapisanymi czytelnikami, którzy w tym samym roku dokonali 15 232 

wypożyczeń z jej księgozbioru. Biblioteka pozwala również na korzystanie z komputerów, Internetu 

oraz jest organizatorem spotkań literackich. 

 

3.2. Społeczeństwo  

3.2.1. Demografia 

W 2012 r. Gminę Rzgów zamieszkiwało 7141 osób, co stanowi 5,5% populacji powiatu 

konińskiego. W latach 2007-2012 liczba Mieszkańców stopniowo wzrastała, w analizowanym  

przedziale czasu, liczba Mieszkańców wzrosła o 265 osób (tabela 1). 

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

Liczba ludności 6876 6933 6981 7068 7083 7141 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 4186 4269 4355 4427 4469 4504 
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Przyrost naturalny 8 26 21 10 2 28 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

64,3 62,4 60,3 59,7 58,5 58,5 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku przedprodukcyjnym 

61,0 61,9 62,4 62,7 65,8 68,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

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

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

produkcyjnym w poszczególnych latach stanowiła około 63% wszystkich Mieszkańców Gminy. 

Wartość przyrostu naturalnego kształtował się korzystnie i przyjmował w kolejnych latach wartości 

dodatnie. Informacja ta w zestawieniu z kolejnymi analizowanymi wskaźnikami obciążenia 

demograficznego pozwala oszacować przyszły kształt struktury wiekowej Mieszkańców Gminy. 

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

systematycznie malała. Jednocześnie znacznie zwiększała się liczba ludności w wieku 

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

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

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

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

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

jest starzenie się społeczeństwa. 

 

3.2.2. Bezpieczeństwo publiczne 

W Gminie funkcjonuje dwanaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Znajdują się one w 

miejscowościach Barłogi, Branno, Grabienice, Kowalewek, Kurów, Osiecza Pierwsza, Rzgów, Sławsk, 

Świątniki, Witnica, Zarzew i Zastruże. Jednostki: Rzgów i Osiecza znajdują się w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym.  

W związku z zagrożeniem powodziowym opracowywana jest koncepcja odprowadzenia wody                    

z polderu Barłogi. 

Na terenie Gminy funkcjonuje również Komisariat Policji, który znajduje się w miejscowości Rzgów. 

Jest on komórką organizacyjną Komisariatu Policji w Rychwale, który swym działaniem obejmuje 

teren trzech gmin: Rzgów, Grodziec oraz  Rychwał. 

Łączna suma wszystkich wykroczeń w 2012 r. dla Gminy Rzgów wynosiła 306, w strukturze 

przestępstw w 2011 r. i 2012 r. dominowały przestępstwa drogowe. W 2012 r. na terenie Gminy 

Rzgów stwierdzono 5 wypadków i 50 kolizji drogowych, co jest liczbą mniejszą w stosunku do roku 
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2011, kiedy to odnotowano 3 wypadki i 68 kolizji drogowych. W roku 2012 wszczętych zostało 89 

postępowań, o dziewięć więcej niż w roku 2011. Liczby i wskaźniki pozwalają stwierdzić wzrost 

przestępczości na terenie Gminy Rzgów, niekorzystne wartości przyjęła dynamika ogólna wszczęć, 

dynamika przestępstw kryminalnych oraz gospodarczych, zauważalny jest także wzrost dynamiki w 

kategorii przestępstw takich jak: kradzież z włamaniem i kradzież mienia.  

Wskaźniki wykrywalności przestępstw w 2012 r. utrzymywały się na podobnym poziomie co 

w roku 2011. Dysponując danymi dla trzech ww. gmin odsetek wykrywalności przestępstw ogółem 

wynosił 85,2%; dla przestępstw kryminalnych był to odsetek rzędu 70,9%. Wzrost wskaźnika 

wykrywalności dotyczył przestępstw w kategorii kradzieży z włamaniem, który poprawił się z 40 na 

47,8 procent oraz w kategorii kradzieży mienia, który wzrósł z 45 do prawie 52 procent. 

 

3.2.3. Edukacja, oświata i sport 

W Gminie Rzgów funkcjonuje sześć placówek oświatowych oraz jedno przedszkole: 

 Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie  

 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół w Sławsku, 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach, 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, 

 Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Sławsku, 

 Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie. 
 

Według danych GUS w 2012 r. do szkół podstawowych uczęszczało 451 uczniów. Liczba 

komputerów z dostępem do Internetu, przeznaczona dla uczniów w szkołach podstawowych 

wynosiła 68, gdzie na jeden komputer przypadało sześciu uczniów. W tym samym roku do szkół 

gimnazjalnych uczęszczało 407 uczniów, na jeden komputer przypadało siedmiu uczniów. W Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie znajduje się przedszkole gminne, przy Szkołach w Grabienicach, 

Osieczy i Sławsku znajdują się oddziały przedszkolne. Ponadto w maju 2013 roku Stowarzyszenie 

„Dzikie Bobry” ze Sławska w partnerstwie z Gminą Rzgów utworzyło przedszkole finansowane ze 

środków unijnych. 

Gmina Rzgów w okresie od września 2011 r. do lipca 2012 r. realizowała projekt z zakresu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach projektu zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III 

oraz zostały zakupione środki trwałe i drobny sprzęt wyposażenie lokalnych szkół. Istniejące obiekty 

sportowe będące do dyspozycji Mieszkańców to boisko Orlik w Sławsku, hala sportowa w Rzgowie 

oraz przyszkolne sale i boiska. 
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Istniejące kluby sportowe charakteryzują się wieloletnią tradycją, dużym zaangażowaniem w 

realizowane przedsięwzięcia. W Gminie aktywnie działają i uczestniczą w rozgrywkach następujące 

kluby sportowe: 

 Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Osiecza, powstały w latach 70-dziesiątych, 
posiadający zmodernizowany obiekt sportowy w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, 

 Gminny Klub Sportowy Rzgów założony w  2013 r., 

 UKS Rzgów (Przy gimnazjum Rzgów), 

 UKS Orlik Osiecza (Przy SP Osiecza), 

 Gminna Grupa Rowerowa „Optymiści-Rowerzyści”. 
 

3.2.4. Opieka zdrowotna 

Na terenie Gminy Rzgów funkcjonują trzy ośrodki zdrowia - powstałe w 2013 r. Centrum 

Medyczne Vital w Sławsku oraz dwa ośrodki zdrowia Alfa, które znajdują się w Rzgowie i Sławsku. 

Zapewniają one bardzo dobry dostęp do podstawowej opieki medycznej (5 lekarzy rodzinnych). 

Mieszkańcy Gminy mają również dostęp do dwóch stomatologów. W przypadku potrzeby udania się 

do innej poradni specjalistycznej, Mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji większe miasto, jakim jest 

Konin, oddalone o około 20 km. Liczba udzielonych porad systematycznie malała (tabela 2). Spadł 

także wskaźnik informujący o liczbie udzielonych porad w przeliczeniu na jednego Mieszkańca. Na 

terenie Gminy czynna jest jedna apteka, która znajduje się w Rzgowie. 

Tabela 2. Opieka zdrowotna w Gminie Rzgów 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba udzielonych porad 24503 24260 25254 22613 22951 21336 

Liczba udzielonych porad na 1 mieszkańca 3,5 3,5 3,6 3,2 3,2 3 

Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną 6876 6933 6981 7068 7083 7141 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.2.5. Problemy społeczne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie działający od 01.04.1990 r. realizuje zadania 

z zakresu pomocy społecznej. Jego funkcjonowanie ma na celu pomóc osobom lub całym rodzinom w 

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

GOPS, to ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, problemy w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. 

Grupy, które najczęściej są wspierane w Gminie to osoby bezrobotne, matki samotnie wychowujące 

dzieci, rodziny wielodzietne, osoby uzależnione oraz rodziny niepełne. Na terenie Gminy problemem 

społecznym jest również przemoc w rodzinie, a konkretną pomocą ze strony Gminy jest wydawanie 
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Niebieskich Kart. W roku 2012 wydano pięć takich kart. 

Do najważniejszych zadań ośrodka należą przyznawanie i wypłacanie świadczeń 

przewidzianych przepisami prawa, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, oraz 

pomoc niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia.  

Analizując lata 2008 – 2012, liczba gospodarstw korzystających z pomocy GOPS utrzymywała 

się na podobnym poziomie, natomiast liczba osób wyraźnie malała z roku na rok. W ostatnim roku 

analizy było o 22% mniej takich gospodarstw niż w roku początkowym (tabela 3).  

Tabela 3. Liczba gospodarstw i osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Gospodarstwa domowe korzystające ze 
środowiskowej pomocy społecznej 

215 213 186 200 192 

osoby w gospodarstwach domowych korzystających 
ze środowiskowej pomocy społecznej 

905 876 762 731 697 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 

 

3.2.6. Instytucje pozarządowe 

Aktywność społeczną Mieszkańców Gminy należy ocenić jako ponadprzeciętną. W latach 

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

Mieszkańców wzrastała od 2011 r. i przewyższała analogiczne wartości dla powiatu konińskiego 

(tabela 4). Co więcej, od roku 2011 przewyższała także średnią dla województwa. 

Tabela 4. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców 
Jednostka terytorialna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Wielkopolskie 25 26 27 28 30 31 

Powiat koniński 19 20 20 21 22 23 

Rzgów 26 26 26 25 37 36 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie Gminy Rzgów funkcjonują następujące instytucje pozarządowe: 

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: 

 OSP Barłogi, 

 OSP Branno, 

 OSP Grabienice, 

 OSP Kowalewek, 

 OSP Kurów, 

 OSP Osiecza Pierwsza, 

 OSP Rzgów, 

 OSP Sławsk, 

 OSP Świątniki, 

 OSP Witnica, 

 OSP Zarzew, 
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 OSP Zastruże, 

 Gminny Klub Sportowy Rzgów, 

 Uczniowski Klub Sportowy "Rzgów", 

 Klub Sportowy "Sokół" Rzgów, 

  Ludowy Zespół Sportowy ,,Orzeł" Osiecza, 

 Stowarzyszenie ,,Dzikie Bobry" w Sławsku. 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Koła: 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Rzgowie, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewku, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczy, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewie, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Witnicy, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Bożatkach. 
 

 

3.3. Gospodarka 

3.3.1. Działalność gospodarcza  

Przedsiębiorstwa na terenie Gminy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa 

(zatrudniające do 9 osób). Stanowią one 96,40% wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w REGON. Odsetek o wartości 3,59% stanowią małe przedsiębiorstwa. Na terenie 

Gminy nie znajdują się przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 osób.  

W roku 2012 w rejestrze REGON na terenie Gminy zarejestrowanych zostało 417 podmiotów 

gospodarki narodowej, co stanowiło niecałe 4,7% podmiotów powiatu konińskiego (tabela 5). W 

Gminie dominującym sektorem gospodarki był handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa. W 2012 r. 

116 podmiotów gospodarczych i 108 osób fizycznych wpisywało się w ten rodzaj działalności. Do 

dominujących branż można zaliczyć również budownictwo, rolnictwo, administrację publiczną i 

obronę narodową oraz rolnictwo. 

 

Tabela 5. Struktura działalności według branż 

Branża 

Liczba podmiotów 
gospodarczych 
wpisanych do 

rejestru REGON 

Liczba osób 
fizycznych 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą 

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

42 10,7 41 11,5 

Sekcja C+D+E: Przetwórstwo przemysłowe 28 6,7 24 6,7 

Sekcja F: Budownictwo 77 18,4 76 21,4 

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

116 27,8 108 30,0 

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa 25 5,9 24 6,7 

Sekcja I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

6 1,4 5 1,4 

Sekcja J: Informacja i komunikacja  2 0,4 2 0,5 

Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 1,9 8 2,2 

Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0 0 0 0 

Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 22 5,2 20 5,6 

Sekcja N+O: Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz działalność w 
zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

31 7,4 17 4,7 

Sekcja P: Edukacja 11 2,6 2 0,5 

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 14 3,3 11 3 

Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 8 1,9 3 0,8 

Sekcja S i T i U: Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

27 6,4 14 3,9 

RAZEM 417 100 355 100 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na rok 2012 

 

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

transportu i gospodarki magazynowej, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz 

administracji publicznej (rysunek 2). Wyraźnie mniejszy udział w strukturze branż w Gminie w 

porównaniu z powiatem zanotowano w takich sekcjach jak: przetwórstwo przemysłowe, opieka 

zdrowotna i opieka społeczna oraz edukacja. 
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Rysunek 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność 

gospodarczą wg rejestru REGON w powiecie konińskim oraz w Gminie Rzgów w roku 2012 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na rok 2012 

 

Wskaźnikiem świadczącym o poziomie przedsiębiorczości Mieszkańców jest liczba 

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

mieszkańców. Wyniósł on w Gminie w 2012 r. 584, co w porównaniu z wartością 688 w powiecie 

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

nowo zarejestrowanych jednostek prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w 

rejestrze REGON na 10 tys. Mieszkańców, Gmina osiągnęła w roku 2012 wynik 56, co stanowi wartość 

mniejszą od średniej powiatowej, która wynosi 74. Gmina Rzgów ponadto korzysta z pomocy 

Centrum Obsługi Inwestora promując w ten sposób swoje tereny inwestycyjne. 

 

3.3.2. Rynek pracy 

W Gminie Rzgów liczba osób bezrobotnych zwiększała się z roku na rok, oprócz roku 2011, 

kiedy liczba ta zmniejszyła się, przy czym liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie 

wzrastała (tabela 6). W 2012 r. w Gminie zarejestrowanych było 415 osób bezrobotnych. Porównując 

pierwszy rok z rokiem ostatnim analizowanego okresu czasu tj. 2008-2012, liczba osób bezrobotnych 

zwiększyła się o 62%. Wzrastał również przydział osób bezrobotnych na ludność w wieku 

produkcyjnym, odsetek zwiększył się o 3,2 punktu procentowego, tj. z 6% do 9,2%. W ostatnim roku 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

Sekcja A+B

Sekcja C+D+E

Sekcja F

Sekcja G

Sekcja H

Sekcja I

Sekcja J

Sekcja K

Sekcja L

Sekcja M

Sekcja N+O

Sekcja P

Sekcja Q

Sekcja R

Sekcja S i T i U

Powiat koniński Gmina Rzgów



DG PMC Sp. z o.o. 

Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 

email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 

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

 

 
 

17 

analizy, w porównaniu do roku początkowego, odsetek bezrobotnych mężczyzn wynosił dwukrotnie 

więcej, natomiast odsetek bezrobotnych kobiet zwiększył się o 1,8 punktu procentowego. Liczba 

bezrobotnych kobiet była wyższa niż liczba bezrobotnych mężczyzn, różnica wynosiła 1,1 punktu 

procentowego. 

Tabela 6. Liczba osób bezrobotnych i osób w wieku produkcyjnym 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba osób w wieku produkcyjnym 4269 4355 4427 4469 4504 

Liczba bezrobotnych ogółem w tym: 255 386 405 383 415 

Mężczyźni 94 187 203 183 209 

Kobiety 161 199 202 200 206 

Liczba osób bezrobotnych przypadająca na ludność w wieku 
produkcyjnym (w %) w tym: 6,0 8,9 9,1 8,6 9,2 

Mężczyźni 4,2 8,1 8,6 7,7 8,7 

Kobiety 8,0 9,7 9,8 9,6 9,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 

 

3.3.3. Rolnictwo 

Gmina Rzgów to gmina o charakterze rolniczym. W Gminie większość terenów stanowią 

użytki rolne (71%) i użytki leśne (20%). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2010 roku, na 

terenie Gminy 63,52% z użytków rolnych stanowią grunty orne. Ponadto przeważają łąki (20%), 

pozostałe użytki rolne jak pastwiska, sady stanowią niewielki odsetek, dość duży odsetek natomiast 

stanowią lasy (7%) i nieużytki rolne (6,7%).  

Tabela 7. Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów 

Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów 

  
powierzchnia w 

ha 
% 

grunty ogółem 7031,75 100,00 

użytki rolne  6062,76 86,21 

grunty orne  4467,00 63,52 

łąki  1455,70 20,70 

pastwiska  119,33 1,69 

sady  20,73 0,29 

lasy  499,04 7,09 

nieużytki  469,95 6,69 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok 

Działalność rolniczą prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne w liczbie 885 (tabela 8). W 

Gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha. Najwięcej gospodarstw to 

gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha i  od 5 do 10 ha. Razem stanowią one 70% wszystkich 

gospodarstw. Trzynaście procent stanowią gospodarstwa średniej wielkości tj. od 10-15 ha, a ich 

obszar stanowi prawie jedną czwartą z ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w Gminie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grunty_orne
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pastwisko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nieu%C5%BCytek
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Najmniejsza liczba gospodarstw powyżej 1 ha, to gospodarstwa duże powyżej 15 ha , jest ich ok. 

9,6%, przy czym zajmują one blisko jedną trzecią powierzchni wszystkich gospodarstw. 

Tabela 8. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Rzgów 

Wielkość 

Liczba gospodarstw 
rolnych 

Powierzchnia gospodarstw 
rolnych 

szt. %  w ha w % 

ogółem 885 100 7031,75 100 

do 1 ha włącznie 61 6,89 45,68 0,64 

powyżej 1 ha 824 93,10 6986,07 99,35 

  

1 – 5 ha 373 42,14 1229,68 17,48 

5 – 10 ha 251 28,36 2104,78 29,93 

10 – 15 ha 115 12,99 1598,69 22,73 

> 15 ha 85 9,60 2052,92 29,19 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok 

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

na terenie Gminy. Jakość bonitacyjna gleb na występujących na terenie Gminy, jak również w 

powiecie konińskim jest bardzo niska, a gleby prawnie chronione klas wyższych nie występują. Na 

terenach gruntów ornych przeważają najsłabsze gleby V i VI klasy, które zajmują ok. 66% 

powierzchni,  gleby klasy III - IV stanowią ok. 34%. Przeważa kompleks żytni słaby (21%), żytni bardzo 

słaby (25%), zbożowo-pastewny słaby (21%) oraz żytni dobry (14%) i żytni bardzo dobry (10%). 

Obecnie w strukturze upraw przeważają zboża (tabela 10), które stanowią ponad 90% upraw. 

Resztę upraw stanowią uprawy na własny użytek, i są to znikome odsetki uprawy ziemniaków i 

warzyw gruntowych. 

Tabela 9. Powierzchnia zasiewów upraw 

Powierzchnia zasiewów wybranych upraw  

  ha % 

ogółem 4297,38 100 

zboża razem 3917,58 91,16 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 3909,57 90,97 

ziemniaki 88,66 2,06 

uprawy przemysłowe 0,00 0,0 

buraki cukrowe 0,00 0,00 

rzepak i rzepik razem 0,00 0,00 

strączkowe jadalne na ziarno razem 0,00 0,00 

warzywa gruntowe 4,30 0,10 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok 

Ze względu na słabą jakość gleb, rolnicy zajmują się również hodowlą zwierząt. Ponad połowa 
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lokalnych gospodarstw zajmuje się chowem drobiu, więcej niż jedna trzecia gospodarstw zajmuje się 

hodowlą bydła oraz trzody chlewnej (tabela 10). Z roku na rok produkcja zwierzęca systematycznie 

spada. Na terenie Gminy występuje kilaka ferm drobiu. W roku 2012 Państwo Magdalena i Sławomir 

Wieczorek – hodowcy drobiu otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku. 

 

Tabela 10. Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt 

Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli 
zwierząt 

bydło razem 309 

bydło krowy 268 

trzoda chlewna razem 345 

trzoda chlewna lochy 270 

konie 34 

drób ogółem razem 518 

drób ogółem drób kurzy 495 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok 

3.4. Środowisko 

3.4.1. Ochrona środowiska 

Gmina Rzgów położona jest częściowo na terenach parku krajobrazowego o nazwie 

Nadwarciański Park Krajobrazowy, który powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Konińskiego w 

1995 r. i obejmuje powierzchnię 13.428 ha. Głównym celem jego utworzenia jest ochrona krajobrazu 

polodowcowego waz z pradoliną Warty. Park jest ostoją ptaków błotnych i wodnych i znajduje się 

wśród najcenniejszych ostoi ptaków w Polsce i w Europie. Międzynarodowa organizacja BirdLife 

International nadała mu w 1995 r. rangę ogólnoświatową - „Globaly Important Bird Areas”. 

Stwierdzono na jego terenie występowanie 153 gatunków ptaków, w tym bardzo rzadkie i zagrożone 

gatunki. Bogata i zróżnicowana jest również flora Parku, którą tworzy ponad tysiąc gatunków roślin 

naczyniowych z czego czterdzieści jest prawnie chronionych. Inną formą ochrony przyrody jest 

Pyzdrski Obszar Chronionego Krajobrazu, który pokrywa się częściowo z Nadwarciańskim Parkiem 

Krajobrazowym, tworząc wokół niego otulinę. Celem jego powstania jest ochrona i zachowanie 

obszarów środowiska naturalnego nienaruszonego przez działalność człowieka. Na jego terenie 

istnieje różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt, głównie ptaków. 

Zbiorniki wód podziemnych GZWP Nr 150 Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej oraz Nr 151 

Turek - Konin - Koło. Dla zbiorników przewidziano ochronę tych fragmentów, dla których czas 

migracji zanieczyszczeń jest mniejszy od 100 lat (OWO), szczególnie obszar najwyższej ochrony 

(ONO). Przez teren Gminy przepływa rzeka Warta, a wzdłuż jej zachodniej granicy płynie lewy dopływ 
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Warty o nazwie Czarna Struga. W granicach Gminy nie znajdują się zbiorniki wodne, zarówno 

naturalne jak i sztuczne.  

Gmina cechuje się dość wysoką lesistością, której odsetek wynosi 20% , jest to więcej niż 

wynosi odsetek lesistości dla powiatu konińskiego (16%). Największe kompleksy leśne znajdują się we 

wschodniej i centralnej części Gminy, dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. 

Na terenie Gminy znajdują się obszary ochrony przyrody Natura 2000: 

 Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002) – obszar specjalnej ochrony ptaków 
utworzony zgodnie z Dyrektywą Ptasią, o powierzchni całkowitej 57104.4 ha. Obszar 
obejmuje środkowy bieg rzeki Warta, będący ostoją ptaków o randze ogólnoświatowej. 
Znajdują się tu cenne pod względem przyrodniczym siedliska tj. górskie i niżowe murawy 
bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmienno wilgotne łąki 
trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne i 
wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Na jego terenie występuje ponad 230 
gatunków ptaków, wiele z nich to gatunki lęgowe a czterdzieści dwa znajdują się w 
załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Inne gatunki zwierząt żyjących na tych terenach to bobry, 
wydry, kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz ryby tj. koza, różanka i piskorz. 

 Ostoja Nadwarciańska (kod obszaru PLH300009) - specjalny obszar ochrony siedlisk 
utworzony zgonie z Dyrektywą Siedliskową, o powierzchni całkowitej 26653.1 ha. Obszar 
obejmuje fragment doliny Środkowej Warty i jest to jeden z najlepiej zachowanych 
naturalnych krajobrazów rzeki nizinnej. Na terenie ostoi znajdują się śródlądowe łąki 
halofilne, które są w bardzo dobrym stanie zachowania, wraz z populacjami gatunków 
słonorośli, którym grozi wyginięcie oraz zagrożonego storczyka błotnego. 

 
Na terenie Gminy Rzgów znajduje się pięć pomników przyrody: 

 dąb szypułkowy w Osieczy Pierwszej, 

 lipa drobnolistna w Rzgowie, 

 aleja kasztanowców w Sławsku, 

 bluszcz pospolity w Zastrużu, 

 sosna zwyczajna w Brannie. 

 

3.4.2. Turystyka 

Wysokie walory środowiska naturalnego, przyrodnicze i krajobrazowe, stworzyły 

dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, ale baza hotelowo-gastronomiczna nie 

jest jednak jeszcze w odpowiednim stopniu rozwinięta. Duża liczba miejsc noclegowych i 

udzielonych noclegów wynika z istnienia na terenie Gminy miejsca obsługi podróżnych (MOP) w 

Osieczy na trasie autostrady A2, w ramach którego zlokalizowany jest obiekt hotelowy (tabela 

11). Liczba udzielonych noclegów dotyczy więc w dużej mierze osób przejeżdżających przez 

teren Gminy, a nie turystów, którzy chcieliby skorzystać z oferty turystycznej.  
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Tabela 11. Liczba miejsc noclegowych i udzielonych noclegów w Gminie Rzgów 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

miejsca noclegowe całoroczne VII 96 96 92 132 99 132 

udzielone noclegi ogółem I-XII 5907 5918 5580 4096 5267 4260 
Źródło: Na podstawie danych z GUS 

Na terenie Gminy Rzgów istnieją dobre warunki do rozwoju turystyki konnej, pieszej i 

rowerowej. Przez teren Gminy przebiega utworzony w 2009 r. szlak konny o nazwie „Podkuta 

Szóstka”, który jest jedynym szlakiem konnym w powiecie konińskim i jednym z niewielu w 

województwie wielkopolskim. Trasa o długości 118 km biegnie przez gminę Stare Miasto, Golina, 

Rzgów, Grodziec, Rychwał i Tuliszków. Na trasie znajduje się sześć stanic oraz drogowskazy i tablice 

informacyjne.  

Przez teren Gminy przebiegają również ścieżki rowerowe. Pierwszy szlak oznaczony kolorem 

czerwonym o nazwie „Rowerowa Szóstka”, o łącznej długości 100 km, prowadzi przez Stare Miasto – 

Tuliszków – Rychwał – Grodziec – Rzgów – Golinę. Drugi szlak rowerowy o nazwie „Nadwarciański 

Szlak Rowerowy” o długości całkowitej 257 km biegnie przez miejscowości: Świątniki – Rzgów – 

Modła Rzgowska – Babia – Osiecza – Sławsk – Konin – Zalesie – Brzeźno – Rożek Brzeziński – Borowo 

– Roztokę – Drążno Holendry – Miechowy. W Gminie rozwija się turystyka piesza, w miejscowościach 

Rzgów, Dąbrowica, Józefowo, Sławsk i Branna są bardzo dobre warunki do uprawiania nordic – 

walkingu; każdego roku organizowana jest trzydniowa impreza o nazwie „Ekspedycja 

Nadwarciańska”, która przyciąga fanów tej formy rekreacji.  

Rozwija się również turystyka wodna, która budzi zainteresowanie u zarówno początkujących 

jak i zaawansowanych żeglarzy i kajakarzy. Na odcinku Warty znajduje się część szlaku wodnego o 

nazwie "Wielka Pętla Wielkopolska", która  biegnie również przez wody rzeki Noteć i Jeziora Gopło a 

w miejscowości Sławsk znajduje się przystań kajakowa. Duża ilość wód powierzchniowych o 

stosunkowo wysokim poziomie czystości stwarza również dobre warunki do wędkowania. 

Miejsca o wysokich walorach przyrodniczych położone w Gminie, przyciągają również 

miłośników przyrody i ornitologów. Na terenie Gminy położony jest Nadwarciański Park 

Krajobrazowy, w którym  występuje wiele cennych gatunków rzadkich ptaków i innych zwierząt 

oraz roślin. 

Do najważniejszych zabytków w Gminie należą: 

 kościół parafialny p.w. św. Katarzyny 1597 – Grabienice, 

 kościół parafialny p.w. św. Jakuba 1600 – Rzgów, 

 kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, 1614 – Sławsk, 

 dwór z drugiej poł. XIX w. – Sławsk, 

 osada kultury przeworskiej w Sławsku, 
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 chata nr 78a z końca XVIII w. w Świątnikach. 
Obecnie na terenie Gminy Rzgów funkcjonują 2 gospodarstwa agroturystyczne:  

 Gospodarstwo Agroturystyczne - Szymkiewicz Katarzyna w Zarzewie, 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „Chmielówka” Państwa Wandy i Arkadiusza 

Chmielewskich. 

3.5. Infrastruktura techniczna 

3.5.1. Drogi i mała infrastruktura 

  Przez teren Gminy Rzgów przebiegają drogi krajowe,  powiatowe i gminne. Długość dróg 

gminnych na koniec roku 2012 wynosiła 100,4 km, z czego 38,4 km to drogi utwardzone. Długość 

dróg krajowych wynosiła 9,5 km i jest to odcinek autostrady A-2 natomiast długość dróg 

powiatowych wynosi łącznie 50,2 km.  

  Przez miejscowości Świątniki – Dąbrowica – Rzgów – Modła – Babia - Osiecza Pierwsza - 

Sławsk przebiega Nadwarciański Szlak Rowerowy. W zakresie osobowego transportu zbiorowego 

Gminę obsługują linie komunikacji autobusowej PKS, średnio co trzydzieści minut jest połączenie z 

miastem Konin, gdzie znajduje się najbliższa stacja kolejowa. Przystanki autobusowe znajdują się w 

większości miejscowości w Gminie. Lampy będące własnością Gminy są w dobrym stanie 

technicznym i jest to 37 lamp, natomiast pozostałe 350 lamp to lampy przestarzałe, zużywające o 

wiele więcej energii elektrycznej. 

 

3.5.2. Wodociągi i kanalizacja 

Na koniec 2012 r. wg danych GUS długość sieci wodociągowej w Gminie Rzgów wynosiła 118 

km i korzystało z niej ok. 98% Mieszkańców. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Sławsku, co poprawi stan sanitarno - zdrowotny wody i zwiększy jej jakość. W 

planach Gminy znajduje się również zwodociągowanie Gminy w 100%. Długość sieci kanalizacyjnej w 

Gminie na koniec 2012 r. wynosiła 20,5 km i dostęp do niej posiadało 31% Mieszkańców Gminy 

(tabela 12). Dostęp do kanalizacji mają mieszkańcy następujących miejscowości: Sławsk (w części), 

Rzgów, Modła, Świątniki. Na terenie Gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków które znajdują się w 

Rzgowie i w Sławsku. W miejscowościach Świątniki, Modła i Sławsk znajdują się przepompownie. 

Gmina planuje wybudowanie nowej centralnej gminnej oczyszczalni ścieków pomiędzy Sławskiem a 

Osieczą. 

Tabela 12. Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 
Długość sieci w km 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

wodociągi 107,7 108,3 108,7 113,0 116,9 118,0 
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kanalizacja 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.5.3. Gospodarka odpadami 

Gmina realizuje postanowienia, które znajdują się w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. Posiada Plan Gospodarki Odpadami oraz Regulamin Utrzymania 

Czystości i Porządku na terenie Gminy. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

zajmuje się aktualnie firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z 

o. o., która została wybrana drogą przetargu. Dwa razy w miesiącu odbiera ona odpady 

niesegregowane (zmieszane) oraz jeden raz w miesiącu odpady segregowane z podziałem na szkło, 

papier, tworzywa sztuczne oraz odpady biodegradowalne. Mieszkańcom udostępniono również 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, które znajdują się w Rzgowie na terenie dawnego składowiska 

odpadów, gdzie można dostarczać odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i opony; w aptece w 

Rzgowie i w Sławsku gdzie można zostawić przeterminowane leki, oraz w placówkach oświaty w 

Grabienicach, Rzgowie, Osieczy i w Sławsku, gzie można zostawić zużyte baterie i akumulatory. Na 

terenie Gminy brak składowiska odpadów. 

 

3.5.4. Energetyka i gazownictwo 

Obszar Gminy Rzgów jest w 100% pokryty siecią energetyczną. Przez jej teren przebiega linia 

elektroenergetyczne średniego napięcia oraz jedna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, 

które zasilają stacje transformatorowe.  

Obecnie na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Planowana jest częściowa gazyfikacja 

Gminy: Sławsk i Branno.   

 

3.5.5. Informatyzacja 

Teren Gminy jest pokryty w całości zasięgiem sieci GSM głównych operatorów sieci komórkowych w 

Polsce, na terenie Gminy znajdują się wieże przekaźnikowe, które poprawiają jakość zasięgu tych sieci i znajdują 

się one w miejscowościach Kowalewek, Rzgów i Osiecz Pierwsza. Dostęp do telefonii kablowej mają 

wszyscy Mieszkańcy. 

W całej gminie Rzgów jest umożliwiony dostęp do Internetu drogą radiową lub przewodową. 

Obecnie Gmina nie planuje inwestycji w zakresie rozbudowy sieci Internetu szerokopasmowego. 
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4. Analiza sytuacji w Gminie Rzgów  

4.1.  Badanie ankietowe 

W kwietniu 2014 r. na terenie Gminy przeprowadzone zostało badanie ankietowe dotyczące 

jakości życia w Gminie Rzgów. Zostało ono przeprowadzone na potrzeby sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020. Formularz ankiety (załącznik nr 1) został rozesłany do 

pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy oraz udostępniony w 

budynku Urzędu Gminy w Rzgowie. Respondenci ocenili warunki życia w Gminie w siedmiu 

obszarach: społeczeństwo, gospodarka, środowisko i przestrzeń, infrastruktura techniczna, turystyka 

i rekreacja, kultura oraz edukacja. Ankietowani wypowiedzieli się także wskazując na najpilniejsze 

potrzeby formułując własne propozycje bądź wybierając wśród przykładowych działań. Ocenie 

podlegały też wewnętrzne uwarunkowania rozwojowe Gminy oraz zewnętrzne czynniki mogące 

wspomóc lub opóźnić rozwój Gminy.  

Ankieta została wypełniona przez 98 osób. Większość ankietowanych stanowiły kobiety (67%) 

oraz osoby młode w przedziale wieku od 26 do 45 lat (62%). Ponad połowa respondentów wskazała, 

że jest obecnie zatrudniona. Wypowiedziało się 22 rolników (22% badanych) i  1 osoba o statusie 

ucznia bądź studenta. Analiza jakości życia w wyszczególnionych obszarach oparta została na ocenach 

Mieszkańców, którzy wartościowali składowe poszczególnych obszarów w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznaczało ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą.  

Obszar społeczeństwo zdiagnozowano pytając o zaangażowanie społeczne, jakość usług 

pomocy społecznej, dostępność usług ochrony zdrowia, problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie. 

Poziom zaangażowania społecznego został oceniony przez Mieszkańców jako niski, mimo iż Gmina 

wyróżnia się ponadprzeciętnym wskaźnikiem liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych 

przypadających na 10 tys. mieszkańców (rysunek 4). Umiarkowanie dobrze oceniono jakość 

świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej. Prawie trzy czwarte Mieszkańców pozytywnie i 

bardzo pozytywnie oceniała usługi związane z  ochroną zdrowia. Ma to związek z polepszeniem 

dostępności do tych usług w krótkim czasie przed przeprowadzeniem ankiety. Co trzeci ankietowany 

dostrzegł problem alkoholizmu w Gminie, a jedynie 2% respondentów oceniła poziom przemocy w 

rodzinie jako wysoki.  
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Rysunek 4. Wykres obrazujący ocenę obszaru społecznego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym analizowanym obszarem była gospodarka Gminy. Respondenci wypowiedzieli się 

na temat atrakcyjności inwestycyjnej, perspektyw zatrudnienia w Gminie, warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej i stopnia dostępności do usług w Gminie. Atrakcyjność inwestycyjna przez 

blisko połowę ankietowanych oceniona została jako średnia i wysoka (rysunek 5). Natomiast 90% 

Mieszkańców jako bardzo niskie i niskie oceniła możliwości uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy. 

Bardzo podobnie kształtowała się opinia respondentów o warunkach do prowadzenia działalności 

produkcyjnej i działalności rolniczej. Zdecydowanie negatywnie oceny tych warunków dotyczyły ok. 

15-20% ankietowanych. Dostępność usług na terenie Gminy w opinii respondentów zyskała tyle samo 

ocen pozytywnych co negatywnych. Około 30% ankietowanych oceniło dostępność usług jako niską i 

30% jako wysoką.  
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Rysunek 5. Wykres obrazujący ocenę obszaru gospodarka 

Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejne pytania dotyczyły środowiska i przestrzeni. Pytano o ład przestrzenny, estetykę 

otoczenia, a także o stan środowiska naturalnego i efektywność zagospodarowania. W obszarze tym 

dominowały oceny średnie i wysokie. Ponad 80% ankietowanych estetykę przestrzeni publicznej 

oceniło jako średnią i wysoką (rysunek 6). Podobnie jak estetykę przestrzeni oceniono stan 

środowiska naturalnego, gdzie jedynie co piąta osoba wskazała, że jest on niski i bardzo niski. Trochę 

niższe oceny dotyczyły efektywności zagospodarowania przestrzeni. W tym przypadku aż 50% 

respondentów wyraziła swoje niezadowolenie wskazując na bardzo niskie i niskie oceny. 

 
Rysunek 6. Wykres obrazujący ocenę obszaru środowisko i przestrzeń 

Źródło: opracowanie własne 
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Spośród elementów składowych szeroko pojętej infrastruktury technicznej najgorzej 

oceniono infrastrukturę drogową – 65% respondentów wskazało odpowiedź sugerującą bardzo niską 

i niską ocenę (rysunek 7). Jedynie 5 osób oceniło stan dróg jako dobry. Z związku z tym podobnie 

oceniona została mała infrastruktura w postaci np. chodników i ścieżek pieszo-rowerowych – tylko 3 

osoby wskazały na wysoki i bardzo wysoki poziom małej infrastruktury. Niecałe 20% pozytywnie 

oceniło komunikację zbiorową. Wysoko i bardzo wysoko respondenci ocenili poziom rozwoju sieci 

wodociągowej (ok. 50% wskazań na ocenę wysoką i bardzo wysoką). Z poziomu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej niezadowolony był co drugi ankietowany. Co trzeci Mieszkaniec bardzo nisko i  nisko 

ocenił dostęp do Internetu. Co ciekawe mniej więcej ta sama liczba respondentów dostęp do 

Internetu oceniła wysoko i bardzo wysoko. 

 

Rysunek 7. Wykres obrazujący ocenę obszaru infrastruktura techniczna 

Źródło: opracowanie własne 

 

Czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin jest często turystyka. Ten fakt nie znalazł 

jednak odzwierciedlenia w wynikach tej ankiety (rysunek 8). Znaczna część ankietowanych (ponad 

45%) wskazała na niską i bardzo niską atrakcyjność turystyczną Gminy. Jedynie co piąty ankietowany 

stwierdził, że Gmina jest atrakcyjna turystycznie. Chociaż jedynie 10% respondentów negatywnie 

oceniło bazę turystyczno-wypoczynkową. Większość dobrych i bardzo dobrych ocen zebrała 

infrastruktura sportowo-rekreacyjna i działania promocyjne. W obu przypadkach około 20% 

ankietowanych oceniło nisko te dwa aspekty. Mieszkańców poproszono także o ocenę oferty 

spędzania wolnego czasu wystosowanej do różnych grup wiekowych. Najwięcej pozytywnych 
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odpowiedzi uzyskały oferty przeznaczone dla dzieci i dla seniorów. Z kolei największe niezadowolenie 

ujawniło się w ocenach oferty skierowanej do młodzieży i dorosłych. 

 

 
Rysunek 8. Wykres obrazujący ocenę obszaru turystyka i rekreacja 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ocenie respondentów poddano też ofertę kulturalną. Co trzeci ankietowane wypowiedział się 

pozytywnie o jakości usług kulturalnych dostępnych na terenie Gminy (rysunek 9). Zarówno jakość 

usług, liczbę obiektów kulturalnych oraz jakość i różnorodność imprez oceniano w podobny sposób. 

Liczba głosów negatywnych mniej więcej za każdym razem pokrywała się z liczbą głosów o 

zabarwieniu pozytywnym.  
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Rysunek 9. Wykres obrazujący ocenę obszaru kultura 

Źródło: opracowanie własne 

 
Ankietowani wyrazili także swoją opinię na temat edukacji w Gminie. Ponad 50% 

ankietowanych oceniło poziom edukacji jako wysoki lub bardzo wysoki (rysunek 10). Podobnie z 

placówkami oświatowymi – jedynie 6 Mieszkańców oceniło liczbę i stan obiektów oświatowych 

negatywnie.  

 
Rysunek 10. Wykres obrazujący ocenę obszaru edukacja 

Źródło: opracowanie własne  

 
Kolejna cześć ankiety dotyczyła wskazania najpilniejszych potrzeb i problemów, które 

zauważają Mieszkańcy. Wśród problemów, które wymagają najpilniejszego rozwiązania wymieniano 

przede wszystkim zły stan infrastruktury technicznej (68 wskazań), gdzie wskazywano przede 

wszystkim na zły stan dróg, niewystarczającą liczbę chodników, brak dobrej komunikacji z większymi 
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miastami, niewystarczające skanalizowanie Gminy, słaby dostęp do internetu, brak wystarczającego 

oświetlenia oraz brak dostępu do autostrady.  

W sferze społecznej (44 wskazań) pojawiły się sygnały o braku świetlic wiejskich i żłobka oraz 

niskiej jakości usług kulturalnych. Nisko oceniano działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz brak klubów sportowych. Dla Mieszkańców problemem w sferze społecznej był także brak 

jednomyślności w społeczności oraz konflikt w szeregach władz. Wskazano także na brak partnerskiej 

gminy poza granicami kraju. 

W sferze gospodarczej (39 wskazań) respondenci za największy problem uważali duże 

bezrobocie, które pogłębia się z uwagi na nikłe szanse na zatrudnienie w Gminie m.in. ze względu na 

brak dużych zakładów generujących miejsca pracy. Respondenci zauważyli także słabo rozwiniętą 

bazę turystyczno-gastronomiczną, która przynajmniej teoretycznie mogłaby zwiększyć szanse na 

zatrudnienie na terenie Gminy.  Złą sytuację gospodarczą ankietowani tłumaczą brakiem wsparcia 

rozwoju gospodarczego i jego niską dynamiką oraz niską atrakcyjnością inwestycyjną dla inwestorów 

zewnętrznych. 

Trzecia część ankiety miała na celu ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy z 

wykorzystaniem sformułowań klasycznej analizy SWOT. Ankietowanych poproszono o wskazanie 

trzech sformułowań określających czynniki rozwojowe Gminy o charakterze wewnętrznym (mocne i 

słabe strony), a także determinanty rozwoju wynikające z bliższego i dalszego otoczenia o charakterze 

egzogenicznym (szanse i zagrożenia).  

Wśród mocnych stron ankietowani najczęściej wymieniali wysokie walory środowiska 

naturalnego i powiązane z nimi korzystne położenie (tabela 13). Za cenny Mieszkańcy uważali także 

dobre połączenia komunikacyjne oraz wysoki poziom edukacji. Oceniając słabe strony najwięcej 

uwagi poświęcono złemu stanowi dróg i niewystarczającej infrastrukturze komunalnej. Pojawiały się 

także odpowiedzi sugerujące niski poziom inicjatywy społecznej i małą liczbę zajęć pozalekcyjnych dla 

dzieci. Mocne strony wymienione przez Mieszkańców nie zawsze korespondowały z ich poprzednimi 

uwagami zawartymi w dwóch pierwszych częściach ankiety. Między innymi kwestia komunikacji 

zbiorowej oceniona została rozbieżnie w różnych częściach ankiety.  

Tabela 13. Mocne i słabe strony wskazane przez Mieszkańców w ankiecie 

Mocne strony Liczba 
odpowiedzi 

Słabe strony Liczba 
odpowiedzi 

niskie bezrobocie 3 niska inicjatywa społeczna 33 

korzystne położenie 56 zły stan dróg 58 

wysokie walory środowiska naturalnego 51 
niewystarczająca infrastruktura 
komunalna 

57 
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wysoki poziom edukacji 25 bałagan urbanistyczny 10 

jakość infrastruktury 9 słaby dostęp do opieki medycznej 10 

podmioty gospodarcze o silnej pozycji w 
regionie 

4 zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach 7 

duży udział sektora prywatnego w 
gospodarce 

4 zanieczyszczenie środowiska 16 

dobre połączenie komunikacyjne 30 
zbyt mała liczba bibliotek i świetlic 
wiejskich 

13 

  

niska konkurencyjność usług na rynku 
lokalnym 

7 

mała liczba zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci 

33 

Źródło: opracowanie własne 

Największych szans na rozwój Gminy Mieszkańcy  upatrują w zewnętrznym finansowaniu 

inwestycji, szczególnie ze środków z Unii Europejskiej, a także w rozwoju tzw. „małej 

przedsiębiorczości” (tabela 14). Jako szansa określona została także rozwój agroturystyki i 

ekoturystyki, który na obszarze o takiej specyfice jaką posiada Gmina Rzgów, powinien skupić się na 

wykorzystaniu lokalnych walorów i specyfiki tej części Wielkopolski.  

Według respondentów największym zagrożeniem są problemy dotyczące sfery 

demograficznej. Za realne zagrożenie uznano migracje młodych ludzi i niski przyrost naturalny. 

Niekorzystną sytuacją powodują według ankietowanych trudności budżetowe, a także bariery dla 

przedsiębiorczości.    

Tabela 14. Szanse i zagrożenia wskazane przez Mieszkańców w ankiecie 

Szanse 
Liczba 

odpowiedzi 
Zagrożenia 

Liczba 
odpowiedzi 

Środki z Unii Europejskiej 65 bariery dla przedsiębiorczości 27 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 24 

trudności budżetowe 
61 

Agroturystyka i ekoturystyka 43 niski przyrost naturalny 35 

Rozwój „małej przedsiębiorczości” 58 migracje młodych 62 

  degradacja środowiska naturalnego 6 
Źródło: opracowanie własne 

 

4.2.  Analiza SWOT 

Do identyfikacji atutów i słabości Gminy Rzgów wykorzystano analizę SWOT. Narzędzie to 

umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń wynikających z czynników 

zewnętrznych mających swoje źródło poza Gminą. Czynniki, które kształtują sytuację Gminy można 

podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje czynniki na podstawie miejsca 

powstawania lub miejsca występowania. Można wyróżnić czynniki, które zlokalizowane są na terenie 
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Gminy i wynikają z jej potencjału endogenicznego oraz takie, na które Gmina nie ma wpływu. Na 

oddziaływania tego pierwszego typu Gmina ma wpływ, choć wyjątkami o bardzo niewielkiej 

możliwości modyfikacji są np. środowisko naturalne czy ukształtowanie terenu ściśle związane z 

lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza bezpośrednim wpływem Gminy i swoje źródło mają 

w bliższym i dalszym otoczeniu. Druga grupa kryteriów jest charakter oddziaływania – pozytywny lub 

negatywny.  

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

wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach 

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

przygotowania Strategii analizę SWOT zastosowano w czterech obszarach: społeczeństwo, 

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

zebranych podczas spotkania strategicznego, które odbyło się w Urzędzie Gminy Rzgów w dniu 

24 kwietnia 2014 r. Zgromadzone informacje przedstawiono poniżej.  

 
Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru społeczeństwo 

Mocne strony Słabe strony 

 Duża aktywność organizacji pozarządowych 

 Duży odsetek Mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

 Wysoki poziom edukacji 

 Wysoka jakość infrastruktury edukacyjnej  

 Duża liczba placów zabaw 

 Forma doradztwa zawodowego przy Gimnazjum 

 Duży wybór zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 Oferta kulturalna dla seniorów 

 Prężnie działająca Młodzieżowa Rada Gminy 
Rzgów 

 Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa 

 Dostępność większości budynków użyteczności 
publicznej dla osób niepełnosprawnych 

 Fundusz sołecki 

 Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Rzgów 

 Konflikt władz 

 Brak miejsc pracy na terenie Gminy 

 Wysokie bezrobocie 

 Zjawisko migracji zarobkowej 

 Niedostosowanie umiejętności zawodowych 
Mieszkańców do ofert generowanych przez 
rynek pracy 

 Duża liczba osób korzystająca z pomocy GOPS 

 Niski przyrost naturalny 

 Niska świadomość Mieszkańców w zakresie 
integracji 

 Roszczeniowość rodziców dzieci korzystających z 
placówek edukacyjnych 

 Wykluczenie cyfrowe 

 Słaby dostęp do nowoczesnego sprzętu 
edukacyjnego (tablice interaktywne, sprzęt 
komputerowy) 

 Brak integracji wśród Mieszkańców i działania dla 
dobra publicznego 

 Zły stan techniczny zaplecza lokalowego dla 
opieki zdrowotnej w Rzgowie 

 Brak targowiska 

 Brak miejsca integracji dla młodzieży 

Szanse Zagrożenia 
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 Rozwój szkolnictwa zawodowego 

 Środki ze źródeł zewnętrznych (np. Unia 
Europejska, Mechanizm Norweski) 

 Wzrost poziomu wykształcenia 

 Upowszechnianie współpracy 
międzygminnej lokalnych grup (powiatowa, 
krajowa) 

 Promowanie postaw przedsiębiorczych 

 Deklarowana polityka prorodzinna państwa 

 Upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego 

 Europejska mobilność 

 Możliwość współpracy instytucjonalnej w 
ramach projektów międzynarodowych 

 Starzenie się społeczeństwa 

 Ubożenie społeczeństwa 

 Migracje  

 Niski przyrost naturalny 

 Brak dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy 

 Spadek znaczenia szkolnictwa zawodowego 

 Choroby cywilizacyjne 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 16. Analiza SWOT dla obszaru gospodarka 
Mocne strony Słabe strony 

 Obecność autostrady A2 

 Tereny aktywizacji gospodarczej stanowiące ok. 
1% powierzchni Gminy (w tym 3% z nich objęte 
jest miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego) 

 Położenie (bliskość większych miast) 

 Typowo rolniczy charakter Gminy 

 Udokumentowane złoża węgla brunatnego 

 Złoża piasku kwarcowego 

 Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

 Działalność Wiejskiej Wspólnoty Gruntowej 

 Współpraca z Centrum Obsługi inwestora w 
Koninie 

 Brak zjazdu z autostrady A2 

 Mały procent terenów objętych planami 
zagospodarowania przestrzennego 

 Własność prywatna działek pod aktywizację 
gospodarczą 

 Występowanie obszarów NATURA 2000 

 Mało zakładów generujących miejsca pracy w 
Gminie 

 Rozdrobnienie właścicieli gruntów 

 Niska klasa bonitacji gleb 

 Brak wsparcia dla przedsiębiorców ze strony 
Gminy 

 Infrastruktura turystyczna niskiej jakości 

 Brak partnera zagranicznego 

 Brak uzbrojonych terenów 

 Brak targowiska 

 Brak długotrwałej wizji rozwoju gospodarczego 

Szanse Zagrożenia 
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 Rozwój szkolnictwa zawodowego 

 Wzrost poziomu edukacji oraz jej 
dostosowanie do potrzeb rynku pracy 

 Środki ze źródeł zewnętrznych (np. Unia 
Europejska, Mechanizm Norweski) 

 Zwiększenie zainteresowania odnawialnymi 
źródłami energii 

 Tworzenie grup producenckich 

 Specjalizacja rolnicza np. uprawa ziół 

 Możliwości współpracy w formie partnerstw z 
innymi gminami i jednostkami wspomagającymi 
rozwój lokalny 

 Plany lokalizacji kopalni węgla brunatnego na 
terenie Gminy 

 Źle skonstruowane prawo energetyczne 

 Protesty Mieszkańców przeciw elektrowniom 
wiatrowym 

 Marginalizacja terenów okolic Konina w 
województwie wielkopolskim 

 Migracja ludzi młodych 

 Niski przyrost naturalny 

 Brak współpracy między przedsiębiorcami w 
ramach wymiany doświadczeń 

 Szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę 

 Niekorzystne ograniczenia działalności 
gospodarczej na terenach chronionych 

 Problemy małych gospodarstw rolnych 

 Odpływ kapitału zagranicznego do innych krajów 
Unii Europejskiej lub poza Europę 

 Niestabilna sytuacja polityczna Europy 
Wschodniej 

 Brak aktywności młodego pokolenia 
Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 17. Analiza SWOT dla obszaru środowisko 

Mocne strony Słabe strony 

 Występowanie obszarów NATURA 2000 

 Czyste środowisko 

 Występowanie form ochrony przyrody np. 
parków 

 Różnorodność gatunków ptaków 

 Występowanie szlaków turystycznych, 
rowerowych, konnych 

 Możliwość wykorzystania sieci hydrograficznej do 
rozwoju szlaków kajakowych 

 Brak kanalizacji dla większości terenów w Gminie 

 Konieczność rozbudowy i budowy kanalizacji 

 Brak wykorzystania walorów przyrodniczych dla 
rozwoju turystyki 

 Brak instalacji odnawialnych źródeł energii 

 Brak edukacji ekologicznej Mieszkańców 

 Blokada gruntów nałożona przez możliwość 
rozpoczęcia eksploatacji złóż węgla brunatnego 
na ok. 25% powierzchni Gminy 

 Przestarzałe technologie stosowane w 
infrastrukturze 

 Wysokoemisyjne indywidualne systemy 
grzewcze na terenie Gminy 

 Zły stan techniczny wałów przeciwpowodziowych 

Szanse Zagrożenia 

 Instalacje odnawialnych źródeł energii 

 Niskoemisyjna gospodarka  

 Rozwój idei wytwarzania energii odnawialnej 

 Zmiana przepisów prawnych 

 Programy Oczyszczania Kraju z Azbestu 

 Możliwość pozyskania dofinansowania do 
modernizacji indywidualnych systemów 
grzewczych 

 Zainteresowanie cennymi przyrodniczo terenami 
jako idealnymi miejscami do mieszkania 

 Niska świadomość społeczna w temacie 
indywidualnych systemów grzewczych 

 Zły stan infrastruktury wodno-melioracyjnej 

 Niefrasobliwe gospodarowanie odpadami (dzikie 
wysypiska) 

 Wielkie fermy hodowlane 

 Rabunkowa gospodarka leśna 

 Kłusownictwo leśne i wodne 

 Nieunormowana sytuacja zbiorników wodnych w 
Polsce 

 Palenie odpadów 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru infrastruktura 
Mocne strony Słabe strony 

 Bliskość do autostrady A2 

 Bliskość do dużych ośrodków miejskich 

 Dobra sieć dróg w Gminie 

 Dwie oczyszczalnie ścieków 

 Rozwinięta sieć wodociągowa 

 Brak dostępu do autostrady 

 Zły stan techniczny dróg w gminie 

 Niewystarczająca długość chodników lub brak 
chodników przy ważniejszych drogach gminnych i 
powiatowych (np. wzdłuż drogi powiatowej nr 
3096) 

 Brak ciągów pieszo-rowerowych 

 Brak infrastruktury rekreacyjnej dla młodzieży 
(np. siłownie napowietrzne) 

 Brak infrastruktury oświetleniowej w większych 
miejscowościach oraz zły stan techniczny 
istniejącej infrastruktury 

 Zły stan rowów melioracyjnych 

 Zła organizacja komunikacji zbiorowej 

Szanse Zagrożenia 

 Środki finansowe z zewnętrznych źródeł (np. 
Unia Europejska, Fundusz Norweski) 

 Zmiana prawa budowlanego 

 Inicjatywy partnerskie i związki gmin tworzona 
dla realizacji infrastruktury technicznej 

 Możliwość wynegocjowania zjazdu z autostrady 
A2 i/lub infrastruktury towarzyszącej 

 Rozwój przedsiębiorczości związany z 
nowoczesnymi technologiami 

 Modernizacja i rozbudowa nadajników telefonii 
komórkowej 

 Regulacje prawne gospodarki odpadami 
komunalnymi 

 Projekt „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” 

 Uciążliwe procedury przy ubieganiu się o środki 
zewnętrzne  

 Zbytnia formalizacja procesów wspomagania 
rozwoju 

 Wzrost kosztów budowy i utrzymania 
infrastruktury oraz jej szybkie zużywanie się 

 Brak ekonomicznego uzasadnienia inwestycji 
infrastrukturalnych 

 Protesty społeczności związane z budową farm 
wiatrowych i modernizacją nadajników telefonii 
komórkowej 

Źródło: opracowanie własne 
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Gmina Rzgów to miejsce o atrakcyjnej przestrzeni, gdzie rozwinięta infrastruktura 

służy mieszkańcom i turystom. Lokalni przedsiębiorcy skutecznie wykorzystują położenie 
Gminy przy autostradzie A2, a rozwijające się górnictwo przyciąga zewnętrznych inwestorów 
oraz tworzy nowe miejsca pracy. Gmina Rzgów jest jednocześnie gminą czystą i bezpieczną, a 
dzięki wysokim walorom środowiska naturalnego i krajobrazu chętnie uprawia się w niej 
ekoturystykę. Mieszkańcy są zaangażowani społecznie i wspólnie z Władzą samorządową 
kreują Gminę jako miejsce przyjazne do zamieszkania. 
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6. Cele 

6.1.  Schemat celów 



 
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 

1.1. Wzrost zaangażowania społecznego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

2.1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej 3.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

1.1.1. Wzrost zaangażowania Mieszkańców w sprawy Gminy 2.1.1. Modernizacja dróg gminnych  
3.1.1. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

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

2.1.2. Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek 
rowerowych 

3.1.2. Stworzenie panelu współpracy i wymiany doświadczeń 
osób będących potencjalnymi inwestorami w Gminie 

1.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
2.1.3. Modernizacja i budowa nowych fragmentów systemu 
oświetleniowego 

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

1.1.4. Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla dorosłych i 
młodzieży 

2.2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 3.1.4. Aktywizacja gospodarcza terenów wzdłuż autostrady A2 

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

2.2.1. Budowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

3.1.5. Wsparcie działalności rolniczej (szkolenia, punkty 
doradcze) 

1.2.1. Wzbogacenie oferty kulturalnej opartej na tradycji regionu 2.2.2. Modernizacja/budowa oczyszczalni ścieków 3.1.6. Aktywizacja osób bezrobotnych 

1.2.2. Utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług medycznych w 
Gminie  

2.2.2. Modernizacja sieci wodociągowej 
3.2. Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku 
lokalnym 

1.2.3. Zwiększenie świadomości ekologicznej Mieszkańców 2.2.3. Regulacja infrastruktury melioracyjnej 
3.2.1. Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
najmłodszych Mieszkańców Gminy 

1.2.4. Aktywizacja i wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych i 
wykluczonych społecznie 

2.2.4. Rozwój sieci gazowej 
3.2.2. Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia 
nieuciążliwej działalności produkcyjnej 

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

2.3. Modernizacja infrastruktury społecznej 
3.2.4. Poprawa jakości infrastruktury służącej lokalnej wymianie 
towarów 

1.3.1. Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych Mieszkańców 
Gminy 

2.3.1. Poprawa jakości infrastruktury sportu i rekreacji oraz 
budowa nowych obiektów 

3.2.5. Aktywizacja obszarów atrakcyjnych turystycznie pod 
rozwój turystyki weekendowej – aktywizacja terenów nad rzeką 
Wartą 

1.3.2. Poprawa jakości kształcenia poprzez zwiększenie liczby zajęć 
dodatkowych 

2.3.2. Modernizacja świetlic wiejskich 3.2.6. Wspieranie powstawania i rozwoju grup producenckich 

1.3.3. Doposażenie jednostek edukacyjnych w nowoczesne pomoce 
naukowe 

2.3.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  

1.4. Poprawa sprawności działania administracji publicznej 2.3.4. Modernizacja ośrodka zdrowia w Rzgowie  

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

2.4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia 
bezpieczeństwa Mieszkańców 
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1.4.2. Szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracji 
publicznej 

2.4.1. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 
budynków użyteczności publicznej 

 

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

2.4.2. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez 
doposażenie OSP 

 

 
2.4.3. Remont budynków gminnych zasobów 
mieszkaniowych 

 

 
2.4.5. Budowa infrastruktury służącej wymianie towarów 
lokalnych  

 
 

 
2.4.6  Wyznaczenie terenów pod budowę mieszkaniową 
jednorodzinną i wielorodzinna 

 

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

 

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

 

 
2.5.2. Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 
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6.2.  Komplementarność  celów 

Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Rzgów znajdują się cele w 

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

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

możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji 

Strategii. Komplementarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia 

realizację zadań, zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i 

trwalszych produktów i rezultatów.  

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

1.1.1. 
Wzrost zaangażowania Mieszkańców w 
sprawy Gminy 

1.4.2. 
Szkolenia kompetencyjne dla pracowników 
administracji publicznej 

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

1.2.1. 
Wzbogacenie oferty kulturalnej opartej na 
tradycji regionu 

1.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

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

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

1.1.4. 
Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 
dla dorosłych i młodzieży 

2.3.1. 
Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji oraz budowa nowych obiektów 

1.2.1. 
Wzbogacenie oferty kulturalnej opartej na 
tradycji regionu 

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

1.2.2. 
Utrzymanie wysokiego poziomu jakości 
świadczonych usług medycznych w Gminie 

2.3.4. Modernizacja ośrodka zdrowia w Rzgowie 

1.2.3. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej 
Mieszkańców 

2.5.2. 
Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 

1.2.4. 
Aktywizacja i wsparcie osób starszych, 
niepełnosprawnych i wykluczonych 
społecznie 

2.4.1. 
Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych budynków użyteczności 
publicznej 

3.1.6. Aktywizacja osób bezrobotnych 

1.3.2. 
Poprawa jakości kształcenia poprzez 
zwiększenie liczby zajęć dodatkowych 

2.3.2. Modernizacja świetlic wiejskich 

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

1.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

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

1.4.3. 

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

3.1.3. 

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

2.3.1. 
Poprawa jakości infrastruktury sportu i 
rekreacji oraz budowa nowych obiektów 

1.1.4. 
Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu 
dla dorosłych i młodzieży 
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2.1.2. 
Modernizacja i budowa chodników oraz 
ścieżek rowerowych 

2.4.5. 
Budowa infrastruktury służącej wymianie 
towarów lokalnych 

3.1.1. 
Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

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

1.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

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

2.5.2. 
Wsparcie realizacji projektów związanych z 
odnawialnymi źródłami energii 

1.2.3. 
Zwiększenie świadomości ekologicznej 
Mieszkańców 

3.2.2. 
Stworzenie dogodnych warunków do 
prowadzenia nieuciążliwej działalności 
produkcyjnej 

3.1.1. 
Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 

2.4.5. 
Budowa infrastruktury służącej wymianie 
towarów lokalnych 

3.1.5. 
Wsparcie działalności rolniczej (szkolenia, 
punkty doradcze) 

3.2.6. 
Wspieranie powstawania i rozwoju grup 
producenckich 

Źródło: opracowanie własne 

6.3.  Spójność celów 

Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-

2020 zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy i 

swoją formą realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Niemniej jednak nie pozostają one bez 

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

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

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

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

porównanie z dokumentami strategicznymi samorządu wojewódzkiego tj. Strategią Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 roku oraz  projektem Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0 (tabela 21). 

 

Tabela 20. Spójność celów Gminy Rzgów z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi  
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 

  
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 
 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 
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1.1 Wzrost zaangażowania 
społecznego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 

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

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

1. Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka oparta 
na wiedzy i 
innowacji 

 

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

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
III.1.1. Zwiększenie 
aktywności osób 
wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
II.4.1. Zwiększanie 
aktywności 
zawodowej 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

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

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

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
I.3.2. Rozwój 
kapitału 
społecznego 
II.4.2. Poprawa 
jakości kapitału 
ludzkiego 

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

1. Inteligentny 
rozwój – 
gospodarka oparta 
na wiedzy i 
innowacji 
 

1.4 Poprawa sprawności działania 
administracji publicznej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
II.5.2. 
Upowszechnienie 
wykorzystania 
technologii 
cyfrowych 
I.1.1. 
Uporządkowanie 
kompetencji 
umożliwiające 
realizację działań 
rozwojowych 

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

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

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 

  
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 
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2.1 Poprawa jakości infrastruktury 
drogowej 

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

1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie 
potencjału 
rozwojowego 
obszarów wiejskich 
2.5. Zwiększanie 
dostępności 
transportowej do 
ośrodków 
wojewódzkich na 
obszarach o 
najniższej 
dostępności 
1.2.1. Zwiększanie 
dostępności 
komunikacyjnej 
wewnątrz regionów 

 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury 
sieciowej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 

1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie 
potencjału 
rozwojowego 
obszarów wiejskich 
2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.4. Usługi 
komunalne i 
związane z ochroną 
środowiska 
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2.3 Modernizacja infrastruktury 
społecznej 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.1. Usługi 
edukacyjne i 
szkoleniowe 
2.2.2. Usługi 
medyczne 
1.3.5. 
Dywersyfikacja 
źródeł i efektywne 
wykorzystanie 
energii oraz 
reagowanie na 
zagrożenia 
naturalne 

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

2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz 
wzrost poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców 

III.2.1. Podnoszenie 
jakości i 
dostępności usług 
publicznych 
I.3.3. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
obywatela 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

2.2. Wspieranie 
obszarów wiejskich 
o najniższym 
poziomie dostępu 
mieszkańców do 
dóbr i 
usług 
warunkujących 
możliwości 
rozwojowe: 
2.2.4. Usługi 
komunalne i 
związane z ochroną 
środowiska 
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2.5 Wsparcie rozbudowy 
infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego oraz budowa 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii 

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

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

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

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 

  
Strategia Rozwoju 

Kraju 2020 

Krajowa Strategia 
Rozwoju 

Regionalnego 2010 
- 2020 

Strategia Europa 
2020 
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3.1 Zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej 

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

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

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

3.2 Wzrost konkurencyjności 
produktów i usług na rynku 
lokalnym 

II.2.4. Poprawa 
warunków 
ramowych dla 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 
II.2.3. Zwiększenie 
konkurencyjności i 
modernizacja 
sektora 
rolno-spożywczego 
II.6.4. Poprawa 
stanu środowiska 

1.3.1. Rozwój 
kapitału 
intelektualnego, w 
tym kapitału 
ludzkiego i 
społecznego 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie 
potencjału 
rozwojowego 
obszarów wiejskich 
1.3.6. 
Wykorzystanie 
walorów 
środowiska 
przyrodniczego oraz 
potencjału 
dziedzictwa 
kulturowego 

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

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

  Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 

roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

1.1 Wzrost zaangażowania społecznego i 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

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

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

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

5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 
8.5. Wzmacnianie 
włączenia społecznego 
8.3. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców i 
opieki zdrowotnej 
8.4. Promocja zdrowego 
stylu życia 
 

Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.1 
 
Oś Priorytetowa 7: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.4 
Priorytet Inwestycyjny 
9.7 
 
Priorytet Inwestycyjny 
8.5 
Oś Priorytetowa 6: 
Priorytet Inwestycyjny 
8.10 
 
Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 
6.3 czy wyzej do 1.1 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty 
edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb 
rynkowych 

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

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

5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 
9.1. Tworzenie warunków 
dla zarządzania rozwojem 
regionu 
9.3. Sprawna, 
innowacyjna 
administracja 
samorządowa 
 

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

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 

  Strategia Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 

roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

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

Oś Priorytetowa 5: 
Priorytet Inwestycyjny 
7.2 
 

2.2 Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 6.8. Przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie 
terenów 
Inwestycyjnych 
2.7. Poprawa gospodarki 
wodno – ściekowej 
5.5. Zwiększenie 
dostępności do 
podstawowych usług 
publicznych 

Oś Priorytetowa 4: 
Priorytet Inwestycyjny 
6.2 
 

2.3 Modernizacja infrastruktury społecznej 3.1. Optymalizacja 
gospodarowania energią 
8.7. Kształtowanie 
skłonności mieszkańców 
do zaspokajania 
potrzeb wyższego rzędu 
8.3. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców i 
opieki zdrowotnej 
 

Oś Priorytetowa 3: 
Priorytet Inwestycyjny 
4.3 
 
Oś Priorytetowa 8: 
Priorytet Inwestycyjny 
10.1 
 
Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.1 
 
Oś Priorytetowa 7: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.7 



 DG PMC Sp. z o.o. 

Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 

email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 

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

 
 

 
 

 

50 

2.4 Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

8.11. Poprawa warunków 
mieszkaniowych 
9.5. Budowa regionalnych 
systemów zabezpieczania 
i 
reagowania na 
zagrożenia 

Oś Priorytetowa 9: 
Priorytet Inwestycyjny 
9.1 

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

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

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

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
  Strategia Województwa 

Wielkopolskiego do 2020 
roku 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na 

lata 2014-2020 

3.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 6.8. Przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie 
terenów 
inwestycyjnych 
6.3. Rozwój sieci i 
kooperacji w gospodarce 
regionu 
8.1. Wzmacnianie 
aktywności zawodowej 
9.1. Tworzenie warunków 
dla zarządzania rozwojem 
regionu 
9.6. Rozwój współpracy 
terytorialnej 
6.6. Rozwój 
instrumentów 
finansowych dla 
gospodarki 
6.10. Poprawa warunków 
dla rozwoju rolnictwa i 
przetwórstwa 
rolnego 

Oś Priorytetowa 6 
Priorytet Inwestycyjny 
8.7 
Priorytet Inwestycyjny 
8.5 
 
Oś Priorytetowa 1: 
Priorytet Inwestycyjny 
3.1 
Priorytet Inwestycyjny 
3.3 
Priorytet Inwestycyjny 
3.4 
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3.2 Wzrost konkurencyjności produktów i usług 
na rynku lokalnym 

2.1. Wsparcie ochrony 
przyrody 
2.9. Poprawa 
przyrodniczych 
warunków dla rolnictwa 
7.3. Promocja 
przedsiębiorczości i 
zatrudnialności 
6.10. Poprawa warunków 
dla rozwoju rolnictwa i 
przetwórstwa 
rolnego 
6.8. Przygotowanie i 
racjonalne wykorzystanie 
terenów 
inwestycyjnych 

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

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

 

7. Wdrażanie 
Do podstawowych wymogów sprawnego wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 

2014-2020 należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją celów, a zwłaszcza 

monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Za zadanie wdrażania zapisów Strategii 

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

będą poszczególne Referaty Urzędu Gminy Rzgów, a także jednostki podległe Urzędowi, w których 

kompetencjach zawierają się konkretne działania.  

System wdrażania Strategii powinien być oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania 

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

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

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

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

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

Finansowej).  

Ważnym punktem wdrażania Strategii jest także system monitorowania wyposażony w 

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

wdrożeniowych i osiąganie zamierzonych efektów, eliminowanie trudności i wprowadzanie 

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

stopnia realizacji zamierzeń powinna skłaniać do podejmowania działań przyspieszających wdrożenie,  
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szukania możliwości wsparcia realizacji zadań w zewnętrznych jednostkach i z pomocą zewnętrznych 

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

trudności należy działania Strategii odpowiednio przemodelować nadając celom, działaniom i 

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

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

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

czynników egzogenicznych mogących mieć wpływ na powodzenie Strategii. 

W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się 

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

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

prywatnym. 

8. Monitoring i ewaluacja 
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-2020 oparte zostały na 

najnowszych trendach w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji. Skorzystano z 

metodologii J. Brysona3 opartej na podejściu procesowym, a zmierzającej do pobudzenia 

zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, mających kluczowe znaczenia dla 

realizacji Strategii. Istotnym z punktu widzenia tworzenia założeń monitoringu i ewaluacji jest 

podejście partycypacyjne. Ma ono znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu 

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

skomplikowania. Odpowiednie zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, wdrażania i 

monitorowania strategii pozwala multiplikować efekty zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki 

rozwoju danego terytorium w długim okresie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
3
 Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining 

Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco 
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mieszkańców, potencjale gospodarczym, itp.). Analiza wskaźników kontekstowych powinna 

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

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

 

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

1.  AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 

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

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

2
) 

3.  ROZWINIĘTA GOSPODARKA 
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (szt.) 
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (os) 
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) 

Źródło: opracowania własne 

 

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych 

pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 23). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić 

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

 

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

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 Sytuacja pozytywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze stymulanty 
 

 Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 Sytuacja neutralna, trend negatywny 

Wskaźnik o charakterze destymulanty 
 

 Sytuacja negatywna, trend pozytywny 

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

 

Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dobrano wskaźniki 

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

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

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

okazać się niewystarczający i zaistnieje konieczność dokonania pogłębionej analizy sytuacji.  
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Tabela 24. Zestaw wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na lata 2014-
2020 

1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI 

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy  

1.1 Wzrost zaangażowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób, które skorzystały z Internetu z komputerów w 
budynkach użyteczności publicznej (os.) 
Liczba osób korzystających z placówek bibliotecznych (os.) 
 Liczba uczniów startujących w regionalnych/krajowych zawodach 
sportowych (os.) 

 

Wskaźniki oddziaływania 

Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł) 
Liczba obiektów sportowych (szt.) 
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os.) 
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.) 
Nakłady na kulturę (tys. zł.) 

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

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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



 DG PMC Sp. z o.o. 

Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań 

tel. (61) 839 90 24, fax  (61) 839 92 97 

email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl 

 

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

 
 

 
 

 

55 

 

Wskaźniki oddziaływania 

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

1.3 Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej i jej dostosowanie do potrzeb rynku pracy  

 

Wskaźniki produktu 

Liczba godzin zajęć z języków obcych w szkołach podstawowych 
(godz.) 
Wielkość środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych 
uczniów (tys. zł) 
Liczba dokumentów regulujący system motywacji nauczycieli (szt.) 
Liczba boisk sportowych w miejscowościach Gminy (szt.) 
Liczba lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych (szt.) 
Liczba zakupionych pomocy naukowych i oprogramowania dla 
jednostek edukacyjnych (szt.) 
Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów (godz.) 
Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów o charakterze sportowym 
(godz.) 
Liczba komputerów w budynkach użyteczności publicznej, dzięki 
którym Mieszkańcy mogą skorzystać z Internetu (szt.) 
Liczba hot-spotów na terenie Gminy (szt.) 

 

Wskaźniki rezultatu 

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

 

Wskaźniki oddziaływania 

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

1.4 Poprawa sprawności działania administracji publicznej 

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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

 
Wskaźniki oddziaływania 

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

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA 

2.1 Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
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Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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

 

Wskaźniki oddziaływania 

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

2.2 Poprawa jakości infrastruktury sieciowej 

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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

 
Wskaźniki oddziaływania 

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

3
 /m-ąc) 

2.3 Modernizacja infrastruktury społecznej 

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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

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

2.4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców 

 

Wskaźniki produktu 

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

 

Wskaźniki rezultatu 

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

 

Wskaźniki oddziaływania 

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

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

 

Wskaźnik produktu 

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

Liczba osób mogących korzystać z sieci internet (os.) 
Liczba osób, którym poprawie uległ zasięg używanych przez nich 
sieci komórkowych (os.) 
Powierzchnia obszaru, dla którego poprawił się zasięg telefonii 
komórkowych (km

2
) 

Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje związane z 
odnawialnymi źródłami energii 

 
Wskaźniki oddziaływania 

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

3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA 

3.1 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

 

Wskaźniki produktu 

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

Wskaźniki rezultatu 

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

Wskaźniki oddziaływania 

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

3.2 Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym 

 

Wskaźniki produktu 

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

Wskaźniki rezultatu 

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

Wskaźniki oddziaływania 

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

Źródło: opracowanie własne 

Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Gminy Rzgów na 

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

efektywności i wydajności dotychczasowych działań. Monitoring pozwala także na określenie 

ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we 
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wdrażaniu zapisów strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany priorytetów 

w układzie celów oraz redefiniowania założeń. 

 

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

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

udziału społeczności Gminy w działaniach służących rozwojowi Gminy, podwyższenie poziomu 

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

Gminy. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie dokumentu. 

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

organizacje pozarządowe. 

Opracowywane, udostępniane i aktualizowane będą takie elementy dokumentu jak: 

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

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

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

internetowej www.gminarzgow.pl  

Komunikowanie Strategii będzie realizowane przez władze Gminy i obejmować będzie przede 

wszystkim: 

 spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami, 

 organizację warsztatów projektowych, 

 organizowanie zebrań wiejskich, 

 ankiety badające opinie Mieszkańców o efektach wdrożonych projektów i sposobie 

ich realizacji oraz zgłaszające nowe potrzeby, 

 biuletyny i tablice informacyjne, 

 możliwość zabrania głosu w sprawie aktualizacji działań Strategii (dostęp na stronie 

internetowej do formularza uwag dotyczących Strategii), 

 imprezy promocyjne. 

Komunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy i 

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

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

zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce.  

 

http://www.gminarzgow.pl/
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Załącznik  - arkusz ankiety 
Dokumentacja strategiczna dla Gminy Rzgów na lata 2014-2020 

Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą, 
natomiast 5 ocenę najwyższą. 

SPOŁECZEŃSTWO 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?      

Jak oceniasz poziom usług pomocy społecznej w Gminie?      

Jak oceniasz dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie (podstawowa opieka medyczna, apteki, 
stomatolog)? 

     

Czy czujesz się bezpiecznie w swojej Gminie?      

Jaka jest skala występowania w Gminie alkoholizmu? 
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo wysoka) 

     

Jaka jest skala występowania w Gminie przemocy w rodzinie? 
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia, 4-wysoka, 5-bardzo wysoka) 

     

GOSPODARKA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest atrakcyjna dla inwestorów z 
zewnątrz)? 

     

Jak oceniasz możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy?      

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności rolniczej (organizacja szkoleń, dostęp do informacji na temat 
specjalizacji lub zmiany profilu upraw)? 

     

Jak oceniasz warunki do prowadzenia działalności produkcyjnej (udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców dostęp 
do informacji na temat zakładania działalności gospodarczej)? 

     

Jak oceniasz dostępność usług na terenie Gminy (handel, punkty usługowe)?      

ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz estetykę przestrzeni publicznych w swojej miejscowości?      

Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na terenie Gminy?      

Jak oceniasz efektywność zagospodarowania przestrzeni w Gminie (czy tereny są wykorzystywane optymalnie)?      

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz stan dróg w Gminie?      

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową w Gminie (chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, przystanki, 
itp.)? 

     

Jak oceniasz komunikację zbiorową w Gminie (linie autobusowe)?      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci wodociągowej?      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej?      

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej miejscowości?      

TURYSTYKA I REKREACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną Gminy (liczba i stan zabytków, liczba miejsc atrakcyjnych pod względem 
przyrodniczym, obszary chronione, ścieżki przyrodnicze)? 

     

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej (baza noclegowa, gastronomiczna)?      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu dla: 
dzieci 

     

młodzieży      

dorosłych      

seniorów      

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw, ławeczki, parki)?      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy mające na celu pozyskanie potencjalnych turystów?      

KULTURA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz jakość świadczonych usług kulturalnych (działalność biblioteki, świetlic, ośrodki kultury)?      

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych w Gminie (świetlice, ośrodki kultury, biblioteka, itp.)?      

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających się w Gminie?      

EDUKACJA 1 2 3 4 5 

Jak oceniasz poziom edukacji w Gminie (jakość kształcenia, dostępność zajęć dodatkowych dla uczniów, zajęcia 
wyrównawcze)? 

     

Jak oceniasz liczbę i stan techniczny obiektów oświatowych w Gminie (przedszkola, szkoły)?      

Prosimy o podanie 3 najpilniejszych zadań do realizacji w Gminie Rzgów w najbliższym czasie: 
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1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Gminie Rzgów (czego brakuje, co niewłaściwie 
funkcjonuje)?: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Prosimy o podanie 3 MOCNYCH STRON Gminy Rzgów: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykładowo:  

 Niskie bezrobocie,  

 Korzystne położenie,  

 Wysokie walory środowiska 
przyrodniczego, Wysoki poziom 
edukacji,  

 Jakość infrastruktury, 

 

 Podmioty gospodarcze o silnej 
pozycji w regionie, 

 Duży udział sektora prywatnego w 
gospodarce, 

 Dobre połączenia komunikacyjne z 
większymi miastami. 

 
Prosimy o podanie 3 SŁABYCH STRON Gminy Rzgów: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykładowo:  

 Słaba inicjatywa społeczna,  

 brak dużych inwestorów, 

 Zły stan dróg,  

 Niewystarczająca infrastruktura 
komunalna, Utrudniony dostęp 
do opieki medycznej, 

 Zanieczyszczenie środowiska, 

 Zbyt mała liczba świetlic 
wiejskich,  

 Niska konkurencyjność usług na 
rynku lokalnym, 

 Mała liczba zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci. 

 
Prosimy o podanie 3 SZANS Gminy Rzgów: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Przykładowo:  

 Finansowanie ze środków 
zewnętrznych,  

 Wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii, 

 Agroturystyka i ekoturystyka, 

 Rozwój małej przedsiębiorczości. 

 
Prosimy o podanie 3 ZAGROŻEŃ Gminy Rzgów: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przykładowo:  

 Bariery dla przedsiębiorczości,  

 Trudności budżetowe,  

 Niski przyrost naturalny, 

 Ucieczka ludzi młodych z 
obszarów wiejskich do większych 
miast, 

 Degradacja środowiska 
naturalnego. 

 

Metryczka: 
Płeć: 
 kobieta  mężczyzna 
 
Wiek:  

poniżej 25 lat 26-45 lat  46-60 lat  61 lat i więcej 
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Zatrudnienie:  
 

uczeń/student  rolnik   przedsiębiorca   
osoba pracująca  osoba bezrobotna 

  
Czy jesteś mieszkańcem Gminy Rzgów: 
 
 Tak   Nie 


