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I. WPROWADZENIE 
 
 

Przygotowanie podstawowego dokumentu strategicznego jednostki terytorialnej -  

Strategii rozwoju gminy, jest procesem długotrwałym i skomplikowanym. Otwarty charakter 

dokumentu oraz jego forma (wyrażenie zbioru potrzeb) powoduje konieczność szerokiego 

zaangażowania społecznego oraz pozyskania opinii na temat oczekiwań rozwojowych. 

Gmina Poniec zmierzyć się musi, w latach 2007-2014 z szeregiem istotnych problemów 

społecznych i technicznych, wśród których wymienia się m.in.: migrację ludności z obszaru 

gminy, problemy rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego słabo rozwiniętą infrastrukturę 

techniczną i społeczną. Strategia rozwoju formułuje te problemy oraz proponuje sposoby 

zmiany istniejącego stanu rzeczy.       

Strategia rozwoju Gminy Poniec na lata 2007-2014 wskazuje podstawowe cele 

strategiczne, planowane do realizacji w założonym okresie oraz sposoby ich wdrażania. 

Niezbędne jest współdziałanie władz samorządowych oraz społeczności lokalnej dla 

efektywnej wprowadzenia w życie przyjętych zapisów. Strategia, jako dokument „żywy”                 

i podlegający aktualizacji w pewnych odcinkach czasu ulegać będzie z pewnością korektom 

dostosowującym ją do zmieniających się warunków otoczenia. Korekty te nie będą jednak 

wykraczać poza zakres założonych celów strategicznych.  

Misja gminy Poniec, którą jest poprawa komfortu życia mieszkańców, determinuje 

działania wpływające na wdrażanie Strategii. Konkretne działania (projekty) realizowane w 

powiązaniu z  poszczególnymi celami operacyjnymi włączone zostały do dokumentu jako 

załącznik.  

W obliczu nowego okresu programowania funduszy strukturalnych UE (lata 2007-

2013) koniecznością staje się lepsze wykorzystanie dostępnych środków. Strategia wskazuje 

sposoby realizacji celu, jakim jest poprawa absorpcji funduszy unijnych. Dokument formułuje 

ponadto podstawowe obszary wymagające zmiany stanu istniejącego, wśród nich są działania 

na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, rozwoju gospodarczego gminy oraz 

podniesienia poziomu życia mieszkańców. 

Wdrożenie strategii, właściwe monitorowanie jej realizacji (zwłaszcza pod kątem 

efektywności działań) oraz pozytywne zakończenie planowanych przedsięwzięć przyczyni się 

do poprawy komfortu życia mieszkańców.                      
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ 

GMINY 

 

1. Analiza poło żenia geograficznego  
 

Gmina Poniec to gmina miejsko-wiejska, położona w południowej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim. Graniczy z gminami:  

− Rydzyna, 

− Krzemieniewo, 

− Gostyń, 

− Krobia, 

− Miejska Górka, 

− Bojanowo. 

 

Mapa: Okolice Ponieca 

 

Źródło: www.mapa.szukacz.pl 
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Mapa: powiat gostyński 

 

Źródło: www.gminy.pl 

 

Gmina Poniec położona jest w całości na obszarze Wysoczyzny Leszczyńskiej, 

mezoregionu usytuowanego pomiędzy Pojezierzem Leszczyńskim, wyróżniającym się młodą 

rzeźbą glacjalną a dolinami rzecznymi Odry i Baryczy. Cały obszar Gminy położony jest w 

dorzeczu Baryczy, przy czym zdecydowana większość w zlewni Rowu Polskiego. Jedynie 

południowo-wschodni skraj Gminy (wsie Szurkowo i Sarbinowo) leżą po drugiej stronie 

lokalnej strefy wododziałowej – w dorzeczu, uchodzącej do Orli, rz. Masłówki. Zarówno Rów 

Polski, jak i Masłówka mają swe źródła na obszarze sąsiadującej Gminy Krobia, w granicach 

omawianego terenu znajdują się zatem ich górne odcinki. Obie, już wpływając na obszar 

gminy Poniec, mają wody silnie zanieczyszczone. Po drodze Rów Polski przyjmuje szereg 

drobnych i zanieczyszczonych ściekami gospodarczo – bytowymi dopływów z terenu Krobi. 

Wypływa z Gminy Poniec z wodami nie mieszczącymi się już w żadnej z klas czystości. 

Przez Gminę nie przebiegają drogi krajowe ani wojewódzkie. W mieście Poniec 

krzyżuje się kilka dróg powiatowych (przed 1.01.1999 r. wojewódzkich), które mają 

połączenia z drogami krajowymi relacji Leszno – Gostyń, Leszno – Rawicz, Gostyń – Rawicz. 

Przez Gminę przebiega też linia kolejowa relacji Łódź Kaliska – Tuplice (Leszno – Krotoszyn) 

ze stacjami na terenie gminy w Poniecu i Dzięczynie. 

Miasto i gmina Poniec administracyjnie dzieli się na miasto Poniec i 19 wsi sołeckich: 

Bogdanki, Bączylas, Czarkowo, Drzewce, Dzięczyna, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Łęka 

Wielka, Miechcin, Rokosowo, Sarbinowo, Szurkowo, Śmiłowo, Teodozewo, Waszkowo, 

Wydawy, Zawada i Żytowiecko. 

  Powierzchnia Gminy wynosi 132,3 km2, w tym miasto 3,5 km2. Tereny zurbanizowane 

i zabudowane zajmują około 4%, a pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny 

sposób: wody powierzchniowe, kompleksy leśne oraz użytki rolne.          Z danych wynika, że 
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Gmina Poniec ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują, bowiem ponad 76% jej 

powierzchni, a lasy zaledwie 18,4%.  

 

 

2. Analiza potencjału demograficznego 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, w Gminie mieszkało 7 878 osób (4 030 

kobiet oraz 3 848 mężczyzn), z czego 2 869 osób zamieszkiwało miasto Poniec (1 503 kobiety 

oraz 1 366 mężczyzn). Liczba mieszkańców gminy w ostatnich sześciu latach ulegała 

wahaniom, choć w roku 2002 odnotowano pewien dość istotny wzrost. Szczegółowe 

informacje przedstawia wykres poniżej. 

 

 

 

Wykres: Liczba mieszkańców gminy w latach 2000 -2006 (wg zameldowania) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
 
Tabela: Przyrost naturalny 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
urodzenia 79 74 88 98 81 81 92 
zgony 79 83 69 62 72 75 84 
przyrost naturalny 0 -9 19 36 9 6 8 
Źródło: dane GUS 
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Współczynnik przyrostu naturalnego (mierzony przyrostem naturalnym na 1 tysiąc 

mieszkańców) w latach 2002-2003 był wysoki – w 2003 roku wyniósł aż 4,6. Gęstość 

zaludnienia na 1 km2 wynosi  60 osób.  

Społeczeństwo Gminy jest stosunkowo młode, ponieważ około 21% ludności stanowi 

ludność w wieku 25–39 lat. Gmina ma szansę na dalszy rozwój, bowiem ludność w wieku do 

24 roku życia stanowi 37% mieszkańców. Ponad 15% mieszkańców to dzieci i młodzież, 

uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjum. Gminę charakteryzuje niezbyt wysoki 

odsetek ludności w wieku powyżej 65 roku życia – 12,1% ogółu społeczności.  

 
 
Tabela: Podział mieszkańców na wiek przed-, po- i produkcyjny 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ogółem  7 858 7 868 7 853 7 869 7 863 7 868 7 878 
w wieku przedprodukcyjnym 2 165 2 086 2 024 1 963 1 894 1 821 1 772 
w wieku produkcyjnym 4 596 4 679 4 725 4 796 4 837 4 923 4 972 
w wieku poprodukcyjnym 1 097 1 103 1 104 1 110 1 132 1 124 1 134 
Źródło: dane GUS 
 
 
 
Ludność w wieku produkcyjnym stanowi dość duży odsetek -  58% wszystkich mieszkańców 

gminy Poniec. Mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym to zaledwie 14 % ogółu.  

 

Jeśli chodzi o ruch migracyjny w gminie Poniec to największa przewaga wymeldowań 

nad zameldowaniami miała miejsce w roku 2000 oraz 2003 i 2004. Emigrują najczęściej ludzie 

młodzi w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków bytowych. Poniższa tabelka przedstawia 

ruch migracyjny w gminie Poniec w latach 2000 - 2005 

 
 
 
Tabela: Ruch migracyjny 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
zameldowania 71 90 98 66 87 103 
wymeldowania 128 94 90 114 117 101 
Źródło: Dane GUS 
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3. Potencjał przyrodniczy i środowiskowy gminy 
 

Grunty orne zajmują blisko 2/3 ogólnej powierzchni Gminy i w 60% zajęte są przez 

gleby wysokich klas bonitacyjnych, kl. II-III b. Warunki glebowe omawianej gminy są jednymi 

z najlepszych w byłym województwie leszczyńskim. Przeważają gleby brunatne właściwe, 

bielicowe oraz czarne ziemie właściwe, wytworzone z piasków gliniastych na glinie lub gliny. 

W północno-wschodniej części gminy zaliczane niemal wyłącznie do kompleksów pszennych: 

bardzo dobrego (1) i dobrego (2). Południowo – wschodni, również wysoczyznowy fragment 

terenu zdominowany jest przez gleby kompleksu pszennego dobrego (2) oraz pszenno-żytniego 

(4). W części południowo-zachodnie mozaika gleb jest znacznie większa i obok ww. występują 

gleby brunatne oraz bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych lekkich lub nawet 

słabogliniastych, kl. IV a i IVb, kompleksów żytnich: bardzo dobrego (4), dobrego (5) a nawet 

słabego (6). 

 

 W pradolinie, zwłaszcza na obszarze niższych teras nadzalewowych zaznacza się 

przewaga gleb słabych, napiaskowych. Większość to gleby brunatne wyługowane lub kwaśne, 

niekiedy murszowo-mineralne, głównie kl. V VI, kompleksów żytniego słabego (6), żytnio-

łubinowego (7) a w pobliżu cieków oraz w dnach zagłębień terenowych również zbożowo-

pastewnego słabego (9). Stosunkowo zróżnicowane są gleby (czarne ziemie właściwe 

i zdegradowane, gleby murszowo-mineralne, mułowo-torfowe i torfowe) w dolinach rzek 

i cieków, w większości zajęte przez użytki zielone. Z uwagi na pełnione funkcje przyrodniczo 

– ekologiczne i retencyjne, tereny te zasługują na szczególną ochronę. 

 

Głównym ciekiem w Gminie Poniec jest Rów Polski, należący do zlewni Baryczy. Jego 

dolina przebiega prawie równoleżnikowo przez środkową część Gminy. Do Rowu Polskiego w 

obrębie Gminy uchodzą: Rów Czarkowski (po stronie północnej) i Samica Krobska (po stronie 

południowej). Dolina Rowu Polskiego, z szerokim (do 1 km) płaskim dnem, jest wyraźnie 

zaznaczona w rzeźbie terenu. Dość wyraźnie w rzeźbie terenu zaznaczają się dolinki jej 

dopływów, a także dolina Masłówki, spływającej na południe do Orli. Na terenie Gminy 

znajduje się 31 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 24 ha. Brak jest większych 

zbiorników wodnych. W planach małej retencji, na lata 1997-2015, ujęta jest budowa zbiornika 

retencyjnego na dopływie Rowu Polskiego, między miejscowościami: Poniec, Wydawy i 

Zawada. Zbiornik Poniec ma mieć powierzchnię 73 ha, objętość całkowitą V= 1,07 mln m3, 
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objętość użytkową V = 0,49 mln m3. Woda gromadzona w zbiorniku ma być wykorzystywana 

do nawodnień, poprawy zaopatrzenia w wodę, a także dla celów rekreacyjnych. 

Ponieważ na terenach położonych przy rowie polskim nie tylko na terenie Gminy 

Poniec corocznie dochodzi do zalewania i podtapiania użytków zielonych i pól nawet dróg. 

Rozpoczęte prace przygotowawcze , planistyczne do  pobudowaniu na terenie Rokosowa 

zbiornika retencyjnego o pow. około  50 ha pojemności około 1 mln m3.   

Podstawą zaopatrzenia Gminy w wodę są utwory wodonośne czwartorzędu, 

występujące w dwóch głównych poziomach wodonośnych: gruntowym oraz międzyglinowym 

dolinnym (podglinowym) i lokalnie w poziomie międzyglinowym górnym. Poziom wód 

gruntowych jest związany z osadami piaszczysto-żwirowymi Sandru Drzewieckiego, ciągiem 

doliny Rowu Polskiego i dolin cieków dopływowych oraz ze spiaszczonymi 

przypowierzchniowymi partiami gliniastymi i płatami piaszczystymi występującymi na 

powierzchni terenu. Przed zwodociągowaniem Gminy poziom ten był powszechnie 

eksploatowany studniami kopanymi i stanowił główne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. 

 
 
 
Turystyka  
 

Przez Gminę Poniec przebiegają następujące szlaki turystyczne: 

Piesze: 

• Czarny: Gostyń – Czachorowo – Żytowiecko – Pudliszki, 

• Niebieski: Czempiń – Racot –Wonieść – Osieczna – Pawłowice – Poniec – Zawada –

Rawicz – Jutrosin – Kobylin, 

• Zielony im. A. Mickiewicza: Leszno Pawłowice – Oporowo – Czarkowo - Drzewce – 

Rokosowo – Krobia –Smolice. 

Rowerowe: 

• Ziemiański Szlak Rowerowy z Poznania do Rawicza przez Gminę Poniec przebiega 

trasą od Rydzyny przez Miechcin – Poniec w Kierunku Sowin do Rawicza. Szlak jest 

bardzo dobrze oznakowany tabliczkami. 

Ponadto z inicjatywy Powiatu wyznaczono następujące trasy rowerowe (nieoznakowane): 

• „Szlak Czartoryskich”: Poniec – Dzięczyna – Karzec – Sarbinowo – Karzec – 

Rokosowo – Drzewce – Śmiłowo – Poniec, 

• „Szlak Mickiewicza”: Poniec – Śmiłowo – Lubonia – Oprówko Oporowo – Łęka 

Wielka – Łęka Mała – Czarkowo – Drzewce – Śmiłowo – Poniec, 
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• „Szlak Powstańców Wielkopolskich”: Poniec – Miechcin – Janiszewo – Waszkowo – 

Zawada – Gościejewice – Wydartowo – Sowiny – Poniec. 

 

 

Na terenie Gminy znajduje się obecnie jeden obiekt posiadający w swej ofercie miejsca 

noclegowe. Jest to Ośrodek Integracji Europejskiej mieszczący się w Pałacu w Rokosowie. 

Ośrodek oferuje bazę hotelową oraz imprezy okolicznościowe,  szkolenia, konferencje, 

wystawy, koncerty muzyczne, sesje naukowe i seminaria. 

Do dyspozycji gości jest 49 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4 osobowych oraz 4 

apartamentowych w Pałacu a także dodatkowo16 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3 

osobowych w domu ogrodnika.  

 

 

 

 

 

Ośrodek dysponuje też salami szkoleniowymi i bankietowymi oraz zapleczem rekreacyjno – 

sportowym – nowoczesnym, podwójnym kortem tenisowym. 

 

 

 



 11 

Ośrodek organizuje również imprezy plenerowe, uświetnione walorami krajobrazowymi parku 

znajdującego się w okolicy Pałacu. 

 

Funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Gminy spełnia obszar stawów powstałych po wyrobisku 

żwirowni w miejscowości Dzięczyna. Obecnie teren ten wykorzystywany jest głównie jako 

łowisko oraz kąpielisko. 

 
 

 

4. Stan infrastruktury technicznej  

 

Sieć drogowa 
 

Przez teren Gminy nie przebiega żadna droga wojewódzka lub krajowa. Znajduje się za 

to dość dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. 

 

• Drogi powiatowe: 

Na terenie miasta: 8,456 km, na terenie gminy: 73,647 km, czyli razem 82,103 km. 

W większości odcinki dróg powiatowych posiadają nawierzchnię twardą ulepszoną. 

• Drogi gminne: 

Na terenie miasta 7,990 km, w tym o nawierzchni: 

- twardej ulepszonej:  

bitumicznej – 4,096 km 

kostka – 1,750 km 

- twardej nie ulepszonej: 

 tłuczniowa - 1,175 km 

- gruntowa – 0,969 km 

Poza granicami miasta 56,689 km. w tym o nawierzchni: 

- twardej ulepszonej:  

bitumicznej – 16,900 km 

- twardej nie ulepszonej: 

 brukowej – 1.587 km  

tłuczniowa - 7,136 km 
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- gruntowa – 31,066 km 

 

 

 

 

Dynamiczny rozwój motoryzacji sprawia, że historycznie ukształtowany układ 

komunikacyjny przestaje spełniać swoje funkcje, a mieszkańcy miasta oraz niektórych wsi 

narażeni są na uciążliwość ruchu samochodowego. Istnieje potrzeba stopniowej modernizacji 

dróg, która dostosuje je do zwiększonego natężenia ruchu pojazdów.  

W 2006 roku unowocześniono oświetlenie na oprawy energooszczędne o zwiększonej 

skuteczności świecenia,  zainstalowano 182  nowych opraw .  

Inne problemy, dotyczące drogownictwa na terenie Gminy to brak sygnalizacji 

świetlnych oraz zbyt mała liczba chodników. 
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System komunikacji publicznej  

Przez Gminę Poniec przebiega linia kolejowa Głogów-Leszno-Krotoszyn-Ostrów 

Wlkp. Jest to linia niezelektryfikowana – dwutorowa. Na linii tej obecnie kursuje 6 pociągów 

osobowych na dobę, w obie strony. W ostatnich latach liczba ta systematycznie spadała z 20 w 

roku 1998. Istniały co prawda plany zmodernizowania linii polegającej na zelektryfikowaniu 

jej i podwyższeniu prędkości do 140 km/h lecz zostały jednak one odłożone na później. Na 

terenie Gminy znajdują się dwie stacje kolejowe: w Poniecu i w Dzięczynie. 

Linie komunikacji autobusowej przebiegają prawie przez wszystkie miejscowości 

Gminy. Z Ponieca kursuje 20 autobusów w kierunku Leszna,12 autobusów w kierunku 

Gostynia, 8 autobusów w kierunku Rawicza. Ponadto istnieją połączenia autobusowe do Góry 

Śląskiej, Kobylina, Pogorzeli oraz Krobi. 

 

 

Sieć wodociągowa 
 

Obszar Gminy jest prawie w 100% zwodociągowany, długość sieci wodociągowej 

wynosi 69,5 km. Zaopatrzenie w wodę miasta i gminy odbywa się z 2 ujęć komunalnych 

„Drzewce” i „Dzięczyna” oraz ujęcia zakładowego „ROLGOS” Gościejewice, a także poprzez 

zakup wody z ujęcia „Kłoda” Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie, z 

Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z 

ujęcia „Ziemlin” i ujęcia „Drobnin” Zakładu Usług Wodnych we Wschowie. 

 

Zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych: 

 

• Ujecie „Drzewce” - zaopatruje w wodę miejscowości: Drzewce, Czarkowo, 

Franciszkowo, Łęka Wielka, Kopanie, Bogdanki, Łęka Mała, Maciejewo, Grodzisko, 

Żytowiecko, Teodozewo, Bączylas, Rokosowo, Śmiłowo, Poniec. Ujmowana woda 

pochodzi z utworów czwartorzędowych. Średnia wydajność ujęcia wynosi 104 m3/h. 

Ujecie posiada pozwolenie wodno - prawne na pobór wód nr OR.II-6223-11/00 z dnia 

23.11.2000 r. ważne do dnia 31.07.2010 r. Długość sieci wodociągowej z rur 

żeliwnych, stalowych, azbestowo-cementowych oraz PCV wynosi 59,7 km. W 2006 

roku produkcja wody wyniosła 618 600 m3 
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• Ujecie „Dzięczyna” – zaopatruje w wodę miejscowości: Dzięczyna i Dzieczynka. 

Średnia wydajność ujęcia wynosi 20 m3/h. Pozwolenie wodno - prawne nr OR.II6223-

18/00 z dnia 13.11.2000r. wa8ne do dnia 31.1/01.2015 r. Długość sieci wodociągowej 

wykonanej z rur PCV, PE i stalowych wynosi 7,8  km. W 2006 roku produkcja wody 

wyniosła 21 592 m3 

 

Ocena jakości wody w obu ww. ujęciach została dokonana przez Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Gostyniu. Na podstawie prób wody pobranych do badań w okresie od 

26.01 do 30.06.2004 r. stwierdzono, że woda z tych ujęć odpowiada wymogom rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2001 r. (Źródło: pismo PPIS w Gostyniu Nr PSSE-HK-

5001/10/04 z dnia 4.08.2004 r.). 

 

Zaopatrzenie w wodę z ujęć zakładowych: 

 

• Ujęcie „Wydawy” (własność ROLGOS w Gościejewicach) – zaopatruje w wodę 

miejscowość Wydawy. Maksymalna wydajność Q max h = 11,0 m3, a Qmaxd = 264 

m3. Zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzedowych dla ujecia w kat. „B” 

wynoszą Q = 11,0 m3/h.  

 

Zakup wody: 

 

• Ujęcie „Kłoda” Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rydzynie 

zaopatruje w wodę miejscowości: Janiszewo, Waszkowo, Zawada i Miechcin. Długość 

sieci wodociągowej wynosi 11,4  km.  

• Ujęcie „Ziemlin” - Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w 

Strzelcach Wielkich zaopatruje w wodę miejscowości: Szurkowo i Sarbinowo z ujęć 

Ziemlin, gmina Krobia. Długość sieci wodociągowej wynosi 1,2  km.  

• Ujecie „Drobnin” – obsługuje Zakład Usług Wodnych Wschowa (dostarcza wodę dla 5 

gospodarstw w miejscowości Bogdanki).  

Łącznie, w 2006 roku zakupiono 97 711 m3 wody. 

 

 

Obecnie obowiązuje następująca taryfa opłat za wodę (wg stanu na grudzień 2006 r.): 
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a) 2,23 zł za 1 m3 – na cele zaopatrzenia ludności 

b) 2,78 zł za 1 m3 – dla odbiorców pozostałych kategorii. 

 

Na koniec 2006 roku liczba przyłączy wynosiła 2 215 szt. , z czego podmioty gospodarcze – 

443 szt., gospodarstwa domowe – 1772 szt. Łączna sprzedaż wody wyniosła 493 000 m3 

 

Z budżetu Gminy nie dotuje się gospodarki wodnej, ani ściekowej – finansowane są jedynie 

zadania o charakterze inwestycyjnym. 

 
 
 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Gmina miejsko-wiejska Poniec w ostatnich latach położyła duży nacisk na ochronę 

środowiska, a więc przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu 

zbudowano oczyszczalnię ścieków oraz stale rozbudowuje się kanalizację sanitarną. Na terenie 

Gminy Poniec działają trzy oczyszczalnie ścieków. W roku 2003 zakończono budowę 

oczyszczalni dla miasta Ponieca, wsi Śmiłowo i Wydawy w Śmiłowie. Wsie Drzewce i Łęka 

Wielka korzystają z innych oczyszczalni. W przyjętej koncepcji budowy założono, że będzie to 

cykl wieloletni z uwagi na ogromne nakłady finansowe, a sama budowa została podzielona na 

etapy: 

− budowa oczyszczalni ścieków, 

− budowa etapami sieci kanalizacyjnej z przyłączami w mieście Poniec i wsi Wydawy 

− budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie oraz kolejnych wsiach Gminy. 

Lokalizację obiektu oczyszczalni wybrano w odległości 1 km od miasta na gruncie klasy V, 

obok ściany lasu, w niewielkiej odległości od Rowu Polskiego, który pełni funkcję odbiornika 

oczyszczonych ścieków. Oczyszczalnię wybudowano dla przyjmowania ścieków socjalno-

bytowych z kanalizacji sanitarnej i dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu z terenu 

miasta i gminy Poniec. W chwili obecnej oczyszczalnia pracuje na ściekach dowożonych oraz 

ściekach z oddanego odcinka kanalizacji sanitarnej miasta Ponieca. 

  
a) Oczyszczalnia zaprojektowana jest na przyjęcie w I etapie 630 m³/d ścieków.  

 

 Obecnie oczyszczalnia przyjmuje około 80 m³ ścieków na dobę, z czego ścieki 

dowożone wynoszą 50%.  Ścieki pochodzą z części miasta Ponieca, ponieważ w I etapie 

budowy sieci sanitarnej wykonano 2 przepompownie ścieków (przy ul. Szkolnej i 
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Gostyńskiej), sanitarną sieć grawitacyjną w ciągach ulic: Szkolna, Marszałka Focha, Wolności, 

Kościelna, Rynek, Drożdżyńskiego, Respądka, Parkowa, ppłk. B. Śliwi ńskiego, część 

Gostyńskiej, Kościuszki i Harcerskiej o długości 3.636 mb. Do sieci tej wykonano 151 

przykanalików i tyleż nieruchomości może z niej korzystać.  

 
 Gmina kładzie także duży nacisk na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Poniecu, jak i 

innych sołectwach gminy. Dotychczas zakończono już budowę dwóch etapów kanalizacji, trwa 

realizacja trzeciego projektu.  

 

Etap I obejmował: 

− wykonanie dwóch przepompowni ścieków i to przy ul. Gostyńskiej i przy ul. Szkolnej, 

− budowę rurociągu tłocznego łączącego przepompownię zlokalizowaną przy ul. Szkolnej z 

oczyszczalnią ścieków o przekroju ø 200 mm i długości 1270 mb każdy, 

− budowę sieci grawitacyjnej o długości 4820 mb w ciągach ulic: Szkolna, M. Focha, 

Wolności, Rynek, Kościelna, Drożdżyńskiego, ks. prof. dr J. Respądka, ppłk. B. 

Śliwi ńskiego, Harcerska oraz część ulic Gostyńskiej i Kościuszki. Do sieci tej wykonano 

151 przykanalików. 

 

Kolejny etap prac, tj.  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu etap II” był kontynuacją 

budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków wraz z ich 

zasilaniem w Poniecu  przy ulicach  Bojanowskiej, Dworcowej (część), Spokojnej, Krętej, 

Mało Zamkowej , Kusza , A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, H. 

Sienkiewicza, A. Asnyka, C.K. Norwida, J. Tuwima, J. Słowackiego, oraz w Wydawach. 

Zakres robót to: 

- kolektory ø 200 mm - o dł. 3288 mb 

- kolektory ciśnieniowe ø 110 - o dł. 336 mb 

- kolektory ciśnieniowe ø 90 - o dł. 30 mb 

- przykanaliki  szt./mb - 216/2232  

- przepompownie  szt. - 3 

 Obecnie trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz przykanalikami i przepompownią ścieków w 

m. Poniec etap III obejmujący ulice Rydzyńską, Janiszewską, Polną, część Bojanowskiej i 

Szkolnej.  

Zakres rzeczowy to:  

Budowa kanału grawitacyjnego  z rur PVC 200 mm  - 2 383,0 m 
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Budowa przykanalików z rur PVC 160 mm  - 1 072,0 m/111 szt. 

Budowa rurociągu ciśnieniowego z rur  PE  90  mm  - 185,0 m 

Budowa przepompowni ścieków  - 1 szt. 

 

 

Ścieki z zakładów przetwórstwa rolnego, ubojni zwierząt, masarni i innych zakładów 

produkcyjnych znajdujących się na terenie gminy nie posiadają własnych urządzeń 

podczyszczających. Stanowią one duże zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Do 

większych zakładów produkcyjnych działających na terenie miasta Ponieca zalicza się: Huta 

Szkieł Ozdobnych i Kryształów „GLOS”, PPH „ŁAGROM” – ubojnia, wytwórnia parkietów 

„WOLDREW”, Młyn Gospodarczy „Mixt”, ZPHU Piekarnia-Ciastkarnia, L.J. Raszke, Zakład 

Produkcyjny Poniec, PHU „Intermax” – przetwórstwo i sortowanie warzyw, Leszczynskie 

Przedsiebiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Zakłady te nie posiadaja podczyszczalni 

scieków. 

 

Obecnie obowiązuje następująca taryfa opłat za ścieki (wg stanu na grudzień 2006 r.): 

c) 2,41 zł za  1 m3 – ścieki bytowe z gospodarstw domowych 

d) 9,10 zł za 1 m3 – ścieki przemysłowe 

 

 

 

Wody opadowe 

System kanalizacji deszczowej w gminie jest zdecydowanie lepiej rozwinięty od 

systemu kanalizacji sanitarnej. W system odprowadzania wód opadowych wyposażonych jest 

13 miejscowości: m. Poniec, wsie Janiszewo, Zawada, Dzieczyna, Sarbinowo, Szurkowo, 

Rokosowo, Bączylas, Żytowiecko, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Śmiłowo. Łączna 

długość kanalizacji deszczowej znajdującej się przy drogach gminnych wynosi 6 171 m.  Sieci 

te powstały najczęściej poprzez zarurowanie rowów przydrożnych. Kanalizacja ta najczęściej 

wykorzystywana jest jako ogólnospławna, tj. do odprowadzania oprócz wody ścieków 

bytowych a także poprodukcyjnych i gnojowicy. Ich odbiornikami są najczęściej rowy 

melioracyjne. 

 

 
 



 18 

Gospodarka odpadami stałymi 

 

Odpady z terenu Gminy Poniec wywożone są  na Gminne Składowisko Odpadów 

Rolniczych i Bytowych w Wydawach k. Ponieca, które jest własnością gminy. Zarządzającym 

tym obiektem jest Miejski Zakład Oczyszczania sp.  z o. o. w Lesznie Składowisko 

wyposażone jest jedynie w barakowóz oraz energię elektryczną. Składowisko posiada 

zatwierdzoną instrukcję eksploatacji składowiska ważną do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  odzysku odpadów ważne również do dnia 

31 grudnia 2008 r. Na składowisko przyjmowane są niesegregowane odpady komunalne - w 

roku 2003 przyjęto na składowisko 465,67 ton odpadów, w roku 2002 – 325,57 ton. Można 

przyjąć, że w latach 1999 – 2001 przyjmowano średnio po 360 ton odpadów na rok (nie 

prowadzono ewidencji deponowanych odpadów). Przewiduje się, że wysypisko to będzie 

przyjmować śmieci do końca roku 2008, a następnie zostanie poddane rekultywacji. Po tym 

okresie odpady z terenu Gminy Poniec według założeń mają trafić na wysypisko w Trzebani, 

gdzie ma powstać międzygminne składowisko odpadów dla subregionu leszczyńskiego. 

Obecnie na terenie całej Gminy jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów z tworzyw 

sztucznych, wdrażany jest również projekt selektywnej zbiórki szkła białego i szkła 

kolorowego oraz makulatury na terenie miasta. 

 
 
 
Zaopatrzenie w gaz 

Przez Gminę przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: 

• Dn 500 mm Odolanów –Police, 

• Dn 350 mm Grodzisk – Krobia, 

• Dn 400 mm Krobia – Żuchlów, 

• Dn 500 mm Krobia – Zuchlów. 

Na terenie miasta zlokalizowana jest stacja redukcyjno – pomiarowa I stopnia 

o przepustowości 3 200 m3/h (obecnie wykorzystywana w 30%), do której gaz doprowadzany 

jest gazociągiem Dn 100 mm, odgałęziającym się od gazociągu Krobia –Żuchlów. W Poniecu 

znajduje się również stacja redukcyjno – pomiarowa II stopnia o przepustowości 1.600 m3/h 

dla zasilania sieci gazowej niskiego ciśnienia. Łączna długość gazowej sieci rozdzielczej na 

terenie działania RG Poniec wynosi 17,15 km, w tym miasto Poniec: 13,85 km, wieś Śmiłowo: 
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3,1 km i wieś Wydawy: 0,2 km. Łączna ilość odbiorców wynosi 961, w tym gospodarstwa 

domowe – 925, a pozostali odbiorcy (przemysł, handel, usługi i inni) - 36.  

 
Sieć elektroenergetyczna 

Przez północną część Gminy przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 

Leszno-Gostyń. Ponadto przez teren Gminy przebiegają linie średniego napięcia 15kV, które 

zasilają stacje transformatorowe 15/05kV rozmieszczone w mieście i na wsiach. Wszystkie 

miejscowości są zelektryfikowane. 

 
 
Łączność 

Dzięki zainstalowaniu cyfrowej centrali telefonicznej w Poniecu i Łęce Małej, na 

terenie miasta i gminy Poniec zainstalowane jest ok. 1 700 aparatów telefonicznych. Oznacza 

to, że na 1 000 mieszkańców przypada 211 stacji abonenckich. Dostawcą usług 

telekomunikacyjnych naziemnych jest Telekomunikacja Polska S.A. Ponadto na terenie 

Ponieca znajdują się maszty z nadajnikami operatorów telefonii komórkowej – Plus GSM, 

ERA GSM i PTK CENTERTEL a zasięg w/w operatorów jest bezproblemowy i 

ogólnodostępny. 

 
 
 

5. Działalno ść gospodarcza oraz diagnoza sytuacji w rolnictwie 
 
 
Rolnictwo 

 Biorąc pod uwagę strukturę zatrudnienia mieszkańców Gminy Poniec, dominującym 

sektorem gospodarczym jest rolnictwo. Gospodarka rolna na tym obszarze charakteryzuje się 

wysoką efektywnością produkcyjną. Dominującym sektorem w rolnictwie jest sektor 

indywidualny prowadzący produkcję mieszaną. Średni wskaźnik bonitacji rzeźby terenu w 10-

punktowej skali wynosi 9,3 punktu. Struktura jakościowa gruntów ornych jest dobra, a 68% 

gruntów ornych zalicza się do IIIa - IVa klasy bonitacji. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej 

przydatności przestrzeni produkcyjnej jest dobry (81,1ha 100 punktów). Rolnictwo w gminie 

Poniec charakteryzuje się wysoką efektywnością produkcyjną i zajmuje czołowe miejsca 

zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju.  

 Dominującą formą gospodarowania w rolnictwie stanowi sektor indywidualny 

prowadzący produkcją mieszaną, w którego władaniu znajduje się 70% użytków rolnych. 
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Produkcja roślinna w tym sektorze podporządkowana jest produkcji zwierzęcej, która 

prowadzona jest w każdym gospodarstwie. W strukturze zasiewów dominują zboża, znaczącą 

pozycję zajmują buraki cukrowe oraz warzywa (głównie pomidory). 

Powierzchnia ogólna miasta i gminy wynosi 13 232 ha z czego: 

Użytki rolne stanowią - 9 778 ha, w tym: 

1. Grunty orne - 8 372 ha, 

2. Użytki zielone - 1 388 ha, 

3. Sady – 18 ha, 

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione - 2 394 ha, 

Pozostałe (drogi, wody, nieużytki, koleje, tereny zabudowane) 1 060 ha. 

Na terenie gminy ma siedzibę 479 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz Rolnicza 

Spółdzielnia Produkcyjna, swoją działalność rolniczą prowadzą również dwie spółki cywilne 

oraz dwie spółki z o.o. 

W strukturze zasiewów największą powierzchnię stanowią: 

1. Zboża – 76%, 

2. Rośliny okopowe – 11%, 

3. Warzywa – 5%, 

4. Kukurydza na zielonkę – 5% 

 

Średnie plony zbóż to 40,5 q z 1 ha, buraków cukrowych 450 q/ha. Obsada inwentarza 

na 100 ha to 70 sztuk bydła w tym 27 sztuk krów; trzody chlewnej 676 szt. w tym 51 macior. 

W Gminie dominują gospodarstwa małe, o areale od 1 do 5 ha. Gospodarstwa te 

stanowią około 43% liczby gospodarstw, ale zajmują zaledwie około 7% łącznej powierzchni 

gospodarstw. Dużych gospodarstw, o powierzchni powyżej 15 ha, jest w gminie 90. Ich łączna 

powierzchnia wynosi około 46% powierzchni wszystkich gospodarstw. Średnia powierzchnia 

gospodarstwa rolnego w Gminie wynosi nieco ponad 11 ha i jest podobna do średniej dla 

województwa wielkopolskiego.  

Dobre klasy bonitacyjne gleb umożliwiają produkcję pszenicy, jęczmienia, pszenżyta 

ozimego, mieszanek zbożowych, kukurydzy. Wysoki wskaźnik bonitacji gleb predysponuje je 

do produkcji „zdrowej żywności”. Ponadto w Gminie prowadzi się intensywną hodowlę bydła 

(ponad 5 tys. sztuk, w tym 2 tys. krów w 2003 r.) oraz trzody chlewnej (ponad 40 tys. sztuk, w 

tym ponad 3 tys. loch).  
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Podmioty gospodarcze 

 

Do najprężniej działających podmiotów gospodarczych na terenie gminy Poniec należą 

następujące przedsiębiorstwa: 

1. Tartacznictwo i Wytwórnia Parkietów i Listew “WOLDREW” Sp. j. w Poniec - 

tartacznictwo, produkcja parkietów i listew, eksport i import, 

2. Ślusarstwo, Mechanika Maszyn “SIERAKOWSKI I SYN” S.C. w Poniec -   ślusarstwo, 

mechanika maszyn, produkcja powozów i bryczek sportowych, eksport, 

3. „MIXT” sp. z o.o. w Poniecu - skup i przerób zboża, sprzedaż mąki i otrąb, 

4. Zakłady Mięsne “ŁAGROM” – Poniec = skup żywca wieprzowego i wołowego, sprzedaż 

półtusz wieprzowych i ćwierć- tuszy wołowych, części porozbiorowych, podrobów i 

tłuszczy,  

5. Zakład Stolarski Andrzej Sierakowski w Poniecu - stolarstwo, produkcja, handel i usługi 

6. “AKORD” Wytwórnia Superkoncentratów i Pasz w Poniecu - wytwórnia 

superkoncentratów i pasz, handel w zakresie zaopatrzenia rolnictwa w środki do 

produkcji rolnej, import i eksport w/w artykułami. 

 

 

W Gminie nie występują duże zakłady przemysłowe, jest natomiast wiele drobnych 

podmiotów gospodarczych - ich liczba przekracza 400. W ostatnich latach liczba ta nieznacznie 

zwiększała się - w 2005 roku wynosiła 570 i była o 18% większa niż w roku 2000. Działalność 

gospodarcza dotyczy przede wszystkim handlu (35% wszystkich podmiotów). Ponad 10% 

podmiotów gospodarczych koncentruje swoją działalność w budownictwie. W stosunku do 

2000 roku znacząco wzrósł udział podmiotów, zajmujących się usługami niematerialnymi. W 

2003 roku na 1 000 mieszkańców gminy przypadało 57,3 podmiotów gospodarczych 

(zarejestrowanych w Gminie), co należy do wartości przeciętnych dla gmin o podobnej 

wielkości i charakterze. 
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Tabela: Liczba podmiotów gospodarczych działających w gminie Poniec w latach 2000 - 2005 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ogółem 483 510 519 529 528 570 
Sektor prywatny ogółem 468 495 505 514 512 553 
Osoby fizyczne prowadzące działalność 408 422 431 436 431 454 
Spółki handlowe 8 9 10 14 16 17 
Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 1 1 1 1 1 1 
Spółdzielnie 5 5 5 5 5 5 
Stowarzyszenia i organizacje społeczne 13 24 23 23 25 29 
Pozostałe 33 34 35 35 34 47 
Sektor publiczny ogółem 15 15 14 15 16 17 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 
 
 
Rynek pracy  
 

 Około 44% ludności miasta i gminy Poniec jest biernych zawodowo. Ludność bierną 

zawodowo stanowią osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu nie pracowały, 

nie miały pracy i jej nie poszukiwały lub poszukiwały, ale nie były gotowe do jej podjęcia 

w badanym tygodniu i następnym. Dominującą część tej grupy stanowi ucząca się młodzież, 

która za kilka lat wejdzie na rynek pracy. 

 Analiza poniższego wykresu wskazuje, że liczba osób pracujących w gminie Poniec 

rośnie. Według stanu na koniec 2005 roku było ich 1136, czyli o 24% więcej w stosunku do 

2000 roku. 

 

                    Wykres: Liczba osób pracujących w gminie Poniec w latach 2000 - 2005 
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 23 

 Analiza liczby osób pracujących w podziale na płeć wskazuje, że w gminie Poniec 

zatrudnionych jest więcej mężczyzn niż kobiet. Tendencję tę obserwuje się w całym 

analizowanym okresie 2000-2005. W 2005 roku pracowało blisko 64%. Szczegóły przedstawia 

wykres zamieszczony poniżej. 

 

 

Wykres: Liczba osób pracujących w podziale na płeć w gminie Poniec w latach 2000 - 2005 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 Współczynnik aktywności zawodowej, czyli procentowy udział aktywnych zawodowo 

w ogólnej liczbie ludności danej kategorii, wynosi w Gminie 58,4%. Największą aktywność 

zawodową wykazują osoby z wykształceniem wyższym, najniższą – z wykształceniem 

podstawowym. Współczynnik zatrudnienia w Gminie wynosi 50,8%. Oznacza on udział osób 

pracujących w liczbie ludności ogółem (lub w ludności danej grupy). Część mieszkańców, 

dzięki rozwiniętej komunikacji dojeżdża do pracy poza teren Gminy. Im wyższe wykształcenie 

tym wyższy wskaźnik zatrudnienia. Oba wskaźniki różnią się wysokością, gdyż nie wszyscy 

aktywni zawodowo są zatrudnieni.  

 

 

Bezrobocie  
  

Poziom bezrobocia w Gminie Poniec od kilku lat utrzymuje się na poziomie zdecydowanie 

niższym od średniej krajowej. Na koniec marca 2007  stopa bezrobocia na terenie Gminy 

kształtowała się na poziomie 15,4%.  
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Tabela: Liczba osób bezrobotnych w gminie Poniec w latach 2003 - 2005 
Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 
Ogółem 617 591 553 449 
Mężczyźni 297 286 234 - 
Kobiety 320 305 319 - 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 
 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu na dzień 31 

marca 2007 roku, zamieszkujących gminę Poniec wynosiła 416 osób, w tym 253 kobiety. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 12% ogółu bezrobotnych tj. 51 osób. 

W marcu 2007 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 35 bezrobotnych z 

gminy Poniec, natomiast status osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy utraciły 44 osoby. 

   

Struktura bezrobotnych z gminy Poniec: 

1. według wieku: 

18 – 24 lat        115 osób 

25 – 34             105 osób 

35 – 44               75 osób 

45 – 54              100 osób 

55 – 59               17 osób 

60 – 64                4 osoby  

 

2. według wykształcenia 

Wyższe                                       - 15 osób 

Polic. i średnie zawodowe          - 84 osoby  

Średnie ogólnokształcące            - 25 osób 

Zasadnicze zawodowe                - 149 osób 

Gimnazjum i powyżej                -  143 osoby 

 

3. według stażu   

Do 1 roku                           -  44 osoby 

1- 5                                    -   91 osób 
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5 - 10                                 -  54 osoby 

10 – 20                               - 76 osób 

20 – 30                               - 51 osób 

30 lat i więcej                     - 14 osób 

Bez stażu                            - 86 osób 

 

 

Spośród bezrobotnych z gminy Poniec z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 

skorzystało w 2006 roku: 

• 4 osoby, które podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 

• 16 osób zostało skierowanych na staż 

• 21 osób uczestniczyło w szkoleniach 

• 26 osób zostało zatrudnionych w ramach robót publicznych 

• 6 osób otrzymało refundację 

• 8 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 

Natomiast z pracodawców, korzystających z usług Urzędu Pracy, 9 otrzymało staże, 1 

pracodawca otrzymał środki na zorganizowanie prac interwencyjnych, 2 pracodawców 

otrzymało środki na zorganizowanie robót publicznych.  

 

 

 

6. Stan infrastruktury społecznej  
 

Oświata i wychowanie  

 Podstawową bazę oświatową Gminy tworzy Przedszkole Publiczne w Poniecu, dwie 

szkoły podstawowe (w Poniecu oraz Sarbinowie), Gimnazjum Publiczne w Poniecu oraz 

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku i filią w Łęce Wielkiej.  

Syntetyczne informacje na temat poszczególnych placówek zestawiono w poniższych tabelach. 

 

 



 26 

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola (średnia w roku 2003) 100 

w tym liczba dzieci w wieku lat 6 53 
Liczba oddziałów dla dzieci 4 
Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych 5,11 

Liczba etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi 1,5 

Wydatki z budżetu Przedszkola ogółem 293 699 
 

 

Z danych statystycznych wynika, że warunki nauczania w Przedszkolu są dość dobre. Roczny 

koszt utrzymania jednego dziecka wynosi około 2,9 tys. zł.  

 

 

SZKOŁY SP Poniec 

Zespół 
Szkół SP i 
Gimn. w 
Żytowieck

u  
 

SP 

Zespół Szkół 
SP i Gimn. 

w 
Żytowiecku 

 Szkoła 
Filialna w 

Łęce 
Wielkiej 

SP  
Sarbinowo 

Gimnazjum  
Poniec 

Zespół Szkół 
SP i Gimn. w 
Żytowiecku 

 
Gimnazjum 

Liczba uczniów, stan w dniu 1.09.2006 302 171 49 48 247 105 

w tym liczba dzieci w oddziałach „0”  16 15 7   

Liczba nauczycieli w etatach 
przeliczeniowych (wraz z 
nauczycielami w oddziałach „0”) 

22,06 
30 z Łęką Wielką i 

oddziałami „0” 
8,29 20,69 0 

 Liczba oddziałów 13 8 4 5 9 6 

 Liczba pomieszczeń do nauczania 17 9 6 8 10 5 

        w tym: pracownie przedmiotowe 1    8 1 

 Świetlica  1    1  

 Stołówka  1      

Gabinet stomatologiczny / lekarski        

Sala gimnastyczna  1 1  1   

Biblioteka  1 1  1   

Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz 
z oddziałami „0”) 

1 435 631 1 769 960 
do 

Żytowiecka 
469 435 981 337 Do ZS 

 
 
 
 
 
Kultura  
 
Gminne Centrum Kultury zostało utworzone 8 grudnia 1999 r., z połączenia Biblioteki 

Publicznej im. Konstytucji 3 Maja oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. GCK jest 
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głównym animatorem życia kulturalnego w Poniecu i prowadzi działalność w kierunku 

rozwoju czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i edukacji kulturalnej poprzez: 

• prowadzenie sekcji zainteresowań i zespołów artystycznych, 

• prowadzenie koncertów edukacyjnych, 

• organizowanie wystaw artystycznych, 

• organizowanie konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi, 

• organizowanie wycieczek autobusowych, 

• organizowanie i prowadzenie gier świetlicowych. 

Działalność rozrywkowo - rekreacyjna prowadzona jest poprzez: 

• organizowanie koncertów artystów i zespołów artystycznych, 

• organizowanie festynów w Parku Miejskim, 

• organizowanie występów, koncertów rozrywkowych. 

Gminne Centrum Kultury prowadzi: 

• Sekcję modelarską, 

• Zespół wokalny „NATI”, 

• zajęcia jogi i pilaste, 

• Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą, 

• w Sali GCK przy ul. Szkolnej 3, można skorzystać z gry w tenisa stołowego, bilardu 

i gry w piłkarzyki. 

Ważniejsze cykliczne imprezy kulturalne: 

• dyktando dla dzieci i młodzieży 

• dyktando dla dorosłych 

• konkurs czytelniczy „Jaka to książka” co miesiąc 

W Gminie Poniec obecnie działają 4 kluby sportowe:  

• Poniecki Klub Sportowy „Piast” Poniec - powstał w 1997 roku. Od początku istnienia 

członkowie klubu biorą udział w rozgrywkach piłkarskich OZPN Leszno, obecnie klub 

liczy 40 członków, 

• Ludowy Zespół Sportowy „Promień” Sarbinowo - powstał w 1997 roku                         

w Sarbinowie. Członkowie Klubu biorą udział w rozgrywkach piłkarskich OZPN 

Leszno, obecnie Klub liczy 24 członków, 

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kłos” Rokosowo - powstał w 2004 roku w 

wyniku przekształcenia Ludowego Zespołu Sportowego „Kłos” Żytowiecko, który 
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powstał w 1997 roku. Członkowie Klubu biorą udział w rozgrywkach piłkarskich 

organizowanych przez OZPN Leszno. Klub liczy 50 członków, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” Poniec - powstał w 2000 roku w Poniecu. 

Zawodnicy Klubu biorą udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Polskie 

Towarzystwo Speedrowerowe. Klub zrzesza 50 członków. 

Wszystkie Kluby otrzymują dotację od Gminy Poniec. W 2006 roku: 

- UKS „Tornado” Poniec – 11 000,00 zł 

- KS Żytowiecko – 12 000,00 zł 

- LKS „Kłos” Rokosowo – 11 000,00 zł 

- Poniecki Klub Sportowy „Piast” – 15 000,00 zł 

- SKS „Promień” Sarbinowo – 11 000,00 zł 

 

 

Kluby sportowe otrzymując dotację zobowiązane są do upowszechniania kultury fizycznej, 

turystyki i sportu wśród dzieci i młodzieży. 

 
 
Organizacje 
 
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów posiada Statut Organizacyjny i jest uznany  

a „Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności”. Działalnością Koła kieruje wybrany przez zebranie 

Ogólne Zarząd składający się z: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza i członka 

zarządu. Koło nasze obejmuje swoją działalnością teren gminy Poniec. Koło nie stanowi 

samodzielnego ogniwa organizacyjnego związku ale statutowo jest podległe Zarządowi 

Rejonowemu Gostyniu. 

Najbardziej intensywna działalność na rzecz członków przypada na lata 80-te.  W tym okresie 

członkowie korzystali z bardzo licznej pomocy socjalnej w szczególności z organizowanych 

wycieczek , wczasach i sanatoriach. Każdego roku Wojewódzki Komitet Pomocy Społecznej 

organizował bezpłatne wczasy w Boszkowie ( w miesiącu wrześniu ) przeciętnie uczestniczyło  

w tych wczasach 10 członków. W tym okresie Koło liczyło najwięcej członków bo aż 110. W 

ostatnich latach zorganizowano kilka wycieczek między innymi: 

- wycieczka po ziemi leszczyńskiej – Boszkowo, Mochy, Rydzyna, Pawłowice   z udziałem 40 

członków, 
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- wycieczka po ziemi leszczyńskiej – Gostyń, Lubin, Racot, Rydzyna, Pawłowice, Rokosowo 

dla 41 członków, 

- do sanktuarium Matki Bożej w Górce Duchownej dla 48 członków, 

- wycieczka Krajoznawcza „Szlakiem Piastowskim” na trasie Gostyń, Święta Góra, Ostrów 

Legnicki, Biskupin – muzeum, Gniezno – katedra. 

 

Klub Seniora 
 
Klub Seniora „Złota Jesień” został założony w 1977 roku. Zaczął prężną działalność w latach 

80-tych organizując wystawy robótek ręcznych, wspólne wycieczki, pokazy żywności, 

uroczystości z okazji Dnia Kobiet, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dnia Seniora, a 

także wyjazdy do teatru i operetki. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Klubu Seniora są 

zapisywane w kronice. 

 
 
Ponieckie Towarzystwo Kulturalne 
 
Ponieckie Towarzystwo Kulturalne jest jednym z kilku stowarzyszeń społecznych działających 

na terenie miasta i gminy Poniec. Założone i prawnie zarejestrowane w 1997 roku przyjęło za 

swój naczelny cel „szeroko rozumiane wspieranie rozwoju miasta i gminy Poniec” w jego 

aspektach: ludzkim, cywilizacyjnym i naturalnym. Cel ten, zgodnie z literą statutu jest 

realizowany poprzez pielęgnowanie tradycji i sprzyjanie aktywności kulturalnej środowiska 

lokalnego, animowanie akcji socjalnych, prowadzenie działań edukacyjnych, aktywność 

informacyjną i wydawniczą oraz organizowanie imprez publicznych. 

W minionym okresie na szczególne wspomnienie zasługują coroczne akcje pn. „Gwiazdka dla 

dzieci z Ponieca i okolic”, w trakcie których, przy życzliwości miejscowych sponsorów, 

obdarowywano „słodkimi” prezentami każdorazowo kilkaset dzieci. Wydanych zostało kilka 

numerów regionalnego pisma pt. „Ostoja” (korzystamy tu z nazwy rodowego herbu jednego z 

niegdysiejszych właścicieli Ponieca). Odbyło się też szereg spotkań o charakterze kulturalnym. 

  

 
Koło PZW „Pyrkoz” 
 
Koło liczy 202 członków. Tradycją stało się organizowanie stałych imprez , a są nimi 

zawody wędkarskie o: 

   - Puchar Burmistrza Ponieca 
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   - Puchar Prezesa koła 

   - Puchar Prezesa GS ”SCH” w Poniec 

   - Puchar Hutników ”GLOSS” 

   - Mistrzostwa koła 

   - Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wędkarza Polskiego 

   - Puchar Zarządu MIXT 

Koło posiada w dzierżawie  od gminy Poniec stawy pożwirowe w Dzięczynie o powierzchni  

15 ha 

 
 
Kółko łowieckie  
 
Kółko Łowieckie z siedzibą w Poniecu zostało utworzone  6 listopada 1949 roku przez 

dzierżawców gruntów rolnych i leśnych wokół Ponieca. W dniu 19 lipca 1953 roku na 

nadzwyczajnym zebraniu Kółko przyjęło nazwę Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 

18 „DIANA” w Poniecu. Od października 1954 roku Koło nie posiadało żadnego obwodu 

łowieckiego. Dzięki jednak uporowi ówczesnego prezesa - kol. Józefa Kaczora w dniu 10 

czerwca 1957 roku Koło otrzymało obwód DRZEWCE o powierzchni 5800 ha , a później  bo 

od 1 stycznia 1958 roku  drugi obwód - BODZEWO o powierzchni 4800 ha. Jest to stały stan 

posiadania Koła do dnia dzisiejszego.  

Obecnie  Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie : 

• obwód polno - leśny nr 41 DRZEWCE o powierzchni 5 800 ha w którym lasy zajmują 

1500 ha z niewielką ilością wody ( małe stawy i kanał melioracyjny). Przez długie lata 

obwód charakteryzowała obfitość polnej zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy. Dziś 

zwierzyną charakterystyczną jest występująca w dużych ilościach sarna ale także dziki, 

jelenie oraz niewielka liczebnie populacja daniela. Długoletnia prawidłowa gospodarka 

prowadziła systematycznie do wzrostu liczebnego populacji zwierzyny grubej.  

• Obwód polny nr 33 BODZEWO o powierzchni 4 700 ha – kiedyś obwód o 

rekordowych rozkładach zająca i kuropatwy, dziś na uwagę zasługują bardzo mocne jak 

na warunki Wielkopolski parostki kozłów sarny pozyskiwanych na terenie tego 

obwodu. Brak wody i lasów sprawia że inne gatunki zwierząt łownych pokazują się tu 

okazjonalnie i poza ptactwem wędrownym i dzikiem nie są uwzględniane w planach 

łowieckich. 
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Leśna ścieżka 

Leśna ścieżka edukacyjna powstała z inicjatywy nauczycieli biologii, uczących w gimnazjach 

na terenie gminy Poniec, którzy zaprosili do współpracy przy jej tworzeniu i finansowaniu 

takie instytucje i firmy jak: Koło Łowieckie nr 18 „Diana” w Poniecu, Wydział Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Nadleśnictwo Karczma 

Borowa, Gminę Poniec oraz P.P.H.U. „GRANDEL” w Pile. 

Na dwóch zróżnicowanych czasowo i częściowo pokrywających się trasach ścieżki 

zlokalizowano 35 tablic edukacyjnych zawierających ważne i ciekawe informacje dotyczące 

lasu jako ekosystemu oraz zawiązanej z nim gospodarki leśnej i łowieckiej. Obie ścieżki 

rozpoczynają się i kończą przy domku myśliwskim „Frankówka”. Tablice zlokalizowane są na 

skrzyżowaniach duktów leśnych i zaopatrzone są w tabliczki wskazujące kierunek dalszej 

wędrówki. Lokalizacja tablic umożliwia przebycie ścieżek zarówno pieszo, na rowerach jak i 

powozach konnych. 

  

 

 
 
 
Zabytki  
 

W prawie wszystkich miejscowościach Gminy istnieją zabytkowe obiekty objęte ochroną 

wynikającą z wpisu do rejestru zabytków, bądź kwalifikujących się do umieszczenia w 

rejestrze. 
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Tabela : Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Miejscowość Obiekt Nr w rejestrze Data wpisu 

PONIEC - zespół        budowlany        i        założenie 

urbanistyczne miasta 

- kościół p.w. Narodzenia NMP 

- brama  w  murze  otaczającym  cmentarz 

parafialny 

- Ratusz 

- Dom, Rynek 4 

- Dom, Rynek 6 

- Dom, Rynek 9 

- Dom, Rynek 26 

- Dom, Rynek 27 

- Dom, Rynek 28 

- Dom, Rynek 30 

- Dom, Rynek 31 

- Stanowisko     archeologiczne     (st.1)     – 

grodzisko wczesnośredniowieczne 

1181A 

42/280A 

503/1092A 

191/9A 

609/1401A 

610/1402A 

611/1403A 

612/1404A 

613/1405A 

614/1506A 

615/1407A 

151/592A 

291/A 

11.05.1991 

07.03.1931 

29.04.1970 

30.10.1964 

24.02.1973 

24.02.1973 

24.02.1973 

24.02.1973 

24.02.1973 

24.02.1973 

24.02.1973 

25.01.1957 

15.10.1968 

CZARKOWO - oficyna dworska 

- ruiny na wysepce otoczone fosą 

- spichlerz dworski 

122/522A 

123/533 

255/236A 

14.04.1956 

14.04.1956 

11.09.1968 

DRZEWCE - dwór i park krajobrazowy 

- spichlerz dworski 1860r. 

658/1661A 

1352A 

16.12.1974 

06.01.1993 

DZIĘCZYNA - park dworski 

- spichlerz dworski 

1404A 

1346A 

14.04.1993 

23.12.1993 

JANISZEWO -    dworek nr 31 z 1870 r, 1358A 13.01.1993 

ŁĘKA WIELKA  - pałac 

- spichlerz dworski 

- park krajobrazowy, spichlerz dworski z 

1845 r. Dom Rządcy z 1905r. 

256/237A 

159/600A 

1397A 

11.09.1968 

29.01.1957 

10.05.1993 
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ROKOSOWO - pałac 

- park krajobrazowy 

- stodoła z 1860r. Folwarczna 

- spichlerz z XIX w. Folwarczny 

257/238A 

143/78A 

1354A 

1355A 

11.09.1968 

25.01.1957 

09.01.1993 

09.01.1993 
SARBINOWO - dwór 

- figura    przydrożna    Matki    Boskiej    z 

Dzieciątkiem 

- park dworski 

- budynek mieszkalny nr 9 z 1860r. (bryła i 

elewacje 

- spichlerz folwarczny 

 

160/601 

 
 
 
179/79A 
 
1359A 
 
 
1356A 

01.02.1957 

 
 
 
11.02.1957 
 
14.01.1993 
 
 
11.01.1993 

WASZKOWO - kościół poewangelicki  p.w. Św. Antoniego 

- dworek 

- stodoła folwarczna 

173/616A 

473/1029A 

1348A 

11.02.1957 

12.03.1970 

09.01.1993 

WYDAWY - oficyna dworska 

- układ  przestrzenny i zespół budowlany 

założenia dworsko-folwarcznego 

169/612A 

1351A 

11.02.1957 

04.01.1993 

ŻYTOWIECKO - kościół p.w. Św. Stanisława 

- brama w murze przy kościele 

- budynek spichlerza 

73/328A 

217/128A 

1383A 

14.01.1950 

10.07.1968 

09.02.1993 

 

Miasto i gmina Poniec są obszarem dość zasobnym w cenne zabytki. Do najważniejszych należą 

poniższe obiekty: 

 

Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Poniecu, ul. Kościelna -

wzmiankowany w 1309 r., obecny kościół murowany z I poł. XV wieku, przebudowany w 1786 r. 

Od 1571 r. do 1606 r. we władaniu Braci Czeskich. Budowa wieży i przebudowa wnętrz następuje 

około 1778 r. i w końcu XVIII w. z fundacji Maksymiliana Mielżyńskiego. Otoczony murem z 



 34 

bramą kościelną murowaną z I poł. XIX wieku. Jest to kościół gotycki z wieżą i wnętrzem 

klacysystycznym, orientowany. Murowany z cegły w układzie polskim, otynkowany. 

 

 

 

 

 

Zespół dawnego kościoła protestanckiego w Poniecu ul. Szkolna - obecnie kościół rzymsko 

– katolicki pw. Chrystusa Króla, neogotycki, murowany 1864r., dawna pastorówka, obecnie budynek 

mieszkalny ul. Szkolnej murowany w latach 1860 – 1870. Na terenie gdzie obecnie znajduje się 

kościół w w przeszłości znajdował się zamek właścicieli miasta\ 
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Ratusz w Poniecu ul. Rynek 24 murowany 1843 r., eklektyczny z zabytkową wagą miejską z 1777 r. 

Na wieży Ratusza umieszczono zegar przeniesiony z wieży kościoła rzymskokatolickiego, w 

1875 zastąpiony nowym. 

 

 

 

Zespół dawnego szpitala Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Poniecu, ul. Kościuszki 7 – 

obecnie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu – szpital w Poniecu budynek 

szpitala został wybudowany w 1896 r. Część zespołu budynków stanowi kaplica przyszpitalna – 

murowana także w 1896 r. 

 

 

 

 



 36 

Pałac w Łęce Wielkiej – zbudowany w 1870 r. przez Leona Mielżyńskiego w stylu 

angielskiego gotyku. 

 

 

 

 

Pałac w Rokosowie – zbudowany wg planów architekta Fryderyka Augusta Stullera, w stylu gotyku 

romantycznego. Budowę ukończono w 1847 r. Pałac wybudowany został dla Józefa Mycielskiego. 

Pałac położony jest w parku (ostatnio został odnowiony) ze starym drzewostanem i otoczony z 

trzech stron fosą. Zbudowany został w stylu gotyku romantycznego na planie prostokąta. Na uwagę 

zasługują: w przyziemiu duży westybul nakryty sklepieniem krzyżowym, na parterze salon ze 

stropem stiukowym pokrytym polichromią oraz kaplica neogotycka ze sklepieniem krzyżowo-

żebrowym 
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Dworek i park w Drzewcach - zbudowany ok. 1860 r. na starych XIII wiecznych 

fundamentach. Przebudowany i rozbudowany w końcu XIX i początkach XX wieku. Dekoracja 

sztukatorska neoklasycystyczna. 

 

 

 

 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku, zbudowany w II poł XVIII 

wieku w stylu późnego baroku i z takimż wyposażeniem. Wokół kościoła stary mur z kaplicą 

grobową. 
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Ochrona zdrowia  
 

System opieki zdrowotnej na obszarze miasta i gminy Poniec jest stosunkowo dobrze 

rozwinięty; dotyczy to zarówno opieki podstawowej, jak i specjalistycznej. Na terenie Gminy 

działają dwa ośrodki zdrowia: w Poniecu oraz w Łęce Wielkiej. 

W Poniecu opiekę zdrowotną zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół 

Przychodni Lekarza Rodzinnego „MEDICA” mieszczący się w budynku ośrodka. W ramach 

kontraktu z NFZ przyjmują tam lekarze następujących specjalności: lekarz chorób 

wewnętrznych, pediatra, okulista, laryngolog, ginekolog-położnik, dermatolog-wenerolog, 

ponadto wykonuje się tam badania laboratoryjne, USG.  

W przychodni w Łęce Wielkiej przyjmuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem 

Zdrowia lekarz podstawowej opieki lekarskiej. 

Ponadto na terenie Gminy działają 4 prywatne gabinety stomatologiczne (3 w Poniecu i 1 w 

Łęce Wielkiej). 

W Poniecu znajduje się Oddział dla przewlekle chorych Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Karola Marcinkowskiego w Gostyniu. Odział ten 

dysponuje 80 łóżkami (w roku 2004 kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalał 

wykorzystać 50 łóżek). Na oddziale pracuje 1 lekarz i 21 pielęgniarek, 14 salowych. W szpitalu 

znajduje się również Gabinet Rehabilitacji i Fizykoterapii oferujący usługi w ramach kontraktu 

z NFZ.  

W ramach kontraktu dodatkowego oddział zapewnia opiekę zdrowotną w godz. 18 – 8 oraz w 

soboty i niedziele, gdy nie przyjmuje przychodnia w Poniecu. 

 

W roku 2007, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  zabezpieczona 

jest opieka zdrowotna w następującym zakresie: 

1. W rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej: 

• Niepubliczny Zakład Podstawowej i specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Poradnie 

lekarskie” w Łęce Wielkiej 

• NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „MEDICA” w Poniecu 

• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Łęce Wielkiej 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek i Położnej S.C. w Poniec 

• SPZOZ w Gostyniu 

2. W rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 

• Poradnia dermatologiczna 
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• Poradnia ginekologiczno – położnicza 

• Poradnia neurologiczna 

• Poradnia okulistyczna  

• Poradnia otolaryngologiczna 

Świadczenia w ww. poradniach realizuje NZOZ Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego 

„MEDICA” w Poniecu 

3. W rodzaju leczenia stomatologicznego  

• Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Poniec 

• Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny w Łęce Wielkiej 

4. W rodzaju rehabilitacji leczniczej realizowana jest umowa w zakresie 

fizjoterapeutycznych zabiegów ambulatoryjnych 

• SPZOZ w Gostyniu – miejsce udzielania świadczeń – Poniec 

5. W rodzaju opieki długoterminowej 

• SPZOZ w Gostyniu – miejsce udzielania świadczeń Poniec – oddział dla przewlekle 

chorych 

 

 

 
 
 
 
Bezpieczeństwo 
 
Stan etatowy Rewiru Dzielnicowych w Poniecu Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu 

stanowi 4 policjantów: Kierownik Rewiru i 3 dzielnicowych. Na wyposażeniu znajduje się 

następujący sprzęt: 

• radiowóz Polonez, 

• radiostacja Motorola GP 300, 

• urządzenie do badania stanu trzeźwości Alco – Sensor, 

• fax i radiostacja stacjonarna Motorola. 

W Gminie Poniec nie ma powołanej Straży Miejskiej. 

W ostatnim okresie na terenie miasta i gminy Poniec w stosunku do lat ubiegłych nie 

występuje wzrost liczby przestępstw, zwłaszcza o charakterze kryminalnym. Generalnie na 

terenie Gminy Poniec dominują przestępstwa drobne. Wzrosła natomiast znacząco liczba 
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wykroczeń, lecz jest to związane ze zmianami w statystyce przestępstw i zaliczeniu do tej 

grupy również wykroczeń drogowych. 

Podstawowe dane na temat przestępczości w Gminie w ciągu ostatnich 6 lat przedstawiono 

w tabeli.  

 

 2000 2003 2006 

Kradzieże 7 5 9 

Kradzieże z włamaniem 10 14 7 

Oszustwa - 3 2 

Fałszerstwa - 3 4 

Pobicia 5 1 2 

Uszkodzenie mienia - 2 1 

Wykroczenia 309 1 451 1922 

Interwencje domowe 38 40 37 

W tym przemoc w rodzinie 26 12 9 

Interwencje w miejscach 
publicznych 

18 6 10 

Wypadki drogowe 11 10 3 

Kolizje drogowe 32 29 30 

 
 
Liczba czynów przestępczych mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 

podyktowana jest głównie pogarszaniem się warunków bytowych obywateli oraz coraz 

szerszym działaniem grup przestępczych i przechodzenie tych grup z dużych miast do małych 

miasteczek i na tereny wiejskie. 

Na powstawanie różnego rodzaju kradzieży ma również wpływ niefrasobliwość właścicieli, 

którzy nie przykładają właściwej uwagi do jego zabezpieczenia. Zauważyć się daje niczym 

nieuzasadnioną oszczędność w środkach technicznych i osobowych mających zabezpieczyć 

posiadane mienie.  

 

W 2006 r. przeprowadzono 275 spotkań ze społeczeństwem, na których omawiano zasady 

bezpiecznej drogi do i ze szkoły, zabezpieczenia mienia przed kradzieżami przestrzegania 

przepisów w ruchu drogowym, zwracania uwagi na osoby zachowujące się podejrzanie, a także 

realizowano programy prewencji kryminalnej. 

 



 41 

W 2007 roku służby SA w dalszym ciągu wykonywane w rejonach najbardziej zagrożonych 

przestępstwami i wykroczeniami. Nadzorem objęte są tereny szkół, obiektów handlowych, 

lokali gastronomicznych, budynków w budowie.  

Nadal trwa wdrażanie w życie mieszkańców miasta i gminy Poniec programów 

prewencyjnych, w tym programu RAZEM BEZPIECZNIEJ. Trwa współpraca z instytucjami w 

celu zwiększenia opieki nad osobami bezdomnymi, starszymi, samotnie zamieszkałymi, 

szczególnie narażonymi na działania przestępcze.  

 

 

 
 
Ochotnicza Straż Pożarna 
 
 Na terenie miasta i gminy Poniec jest zarejestrowanych 14 jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Wśród OSP są 3 jednostki typu „S” z tego 1 jednostka (OSP Poniec) jest 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe jednostki są typu „M”. 

Jednostki zrzeszają ponad 400 członków czynnych. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest 

18, w tym 12 chłopięcych i 6 dziewczęcych. Na wyposażeniu OSP, ogółem, na terenie Gminy, 

są 4 samochody pożarnicze i 16 motopomp. 

W 2006 roku na terenie Miasta i Gminy Poniec zanotowano 63 zdarzenia, z czego 10 pożarów 

i 53 miejscowych zagrożeń. Podczas działań ratowniczo – gaśniczych uratowano mienie 

łącznej wartości 1 mln 40 tys. zł. 

 

Najwięcej zdarzeń miało miejsce  

• w Poniecu – 17 

• w Drzewcach  - 5 

• w Dzięczynie – 5 

• w Żytowiecku – 4 

 

Najwięcej pożarów było: 

• w Śmiłowie – 3 

• w Drzewcach - 2 

• w Żytowiecku – 2 

 

Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesiącach  
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• lipcu – 18 

• sierpniu – 11 

• wrześniu – 9 

 

 

Analiza danych statystycznych dotyczących uzyskanych wyników podczas prowadzonych 

czynności kontrolno  - rozpoznawczych przez KP PSP w Gostyniu za rok 2006 w porównaniu 

z rokiem poprzednim, generalnie wykazuje wzrost przeprowadzonych czynności kontrolno – 

rozpoznawczych, uzyskanych wskaźników oraz zastosowanych działań.  

 W 2006 roku zanotowano wzrost powstałych pożarów w porównaniu do roku 

poprzedniego. Jedną z przyczyn było powstanie dużej ilości pożarów w dziale uprawy – 

rolnictwo (52),głównie dotyczących upraw rolnych (24), maszyn rolniczych (7) i nieużytków 

(4), a spowodowane bardzo suchą aurą w miesiącu lipcu.  

 Spośród działań nadzorczych generalnie zanotowano poprawę stosowanych działań, w 

tym wzrost stosowania mandatów karnych z 10 do 20, upomnień z 3 do 21, decyzji 

administracyjnych z 64 do 70 oraz pozostałych postępowań. Stwierdzono również większą 

ilość nieprawidłowości podczas kontroli podstawowych i doraźnych w wybranych obiektach, 

co związane było m.in. z wprowadzeniem nowych wymagań przepisów, w tym nowelizacji 

rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony p.poż. budynków innych obiektów budowlanych i 

terenów. 

 

 

Pomoc społeczna 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W mieście                  

i gminie Poniec pomocy osobom potrzebującym udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, 

zorganizowany w formie jednostki budżetowej. Kierownik OPS-u udziela świadczeń                  

w ramach zadań zleconych, finansowanych z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa 

oraz zadań własnych, finansowanych ze środków Gminy. W Ośrodku zatrudnionych jest 5 

pracowników, w tym: kierownik i 3  pracowników socjalnych oraz 1 osoba ds. świadczeń 

rodzinnych  
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 Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, poza trudną sytuacją finansową, 

borykają się również z innymi problemami. W poniższej tabeli zebrano informacje, dotyczące 

przyczyn udzielania pomocy oraz liczby rodzin (środowisk) objętych pomocą. 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 1999 2003 2006 

Niepełnosprawność 69 95 78 
Długotrwała choroba 94 246 129 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 72 93 30 
Ubóstwo 276 20 73 
Alkoholizm 14 16 26 
 Bezrobocie 126 159 126 
Potrzeby ochrony macierzyństwa 40 100 59 
Sieroctwo 0 0 0 
Bezdomność 1 2 3 
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 2 2 3 

Narkomania 0 1 1 
 
 

Z przedstawionych danych wynika, że podstawowym problemem, dotykającym mieszkańców 

Gminy jest długotrwała choroba oraz niepełnosprawność. Inne to przede wszystkim problemy 

wynikające z bezrobocia. Duży jest również udział rodzin z dysfunkcją społeczną w postaci 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz potrzebą ochrony macierzyństwa. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przede wszystkim świadczenia, wypłacane w ramach 

zadań zleconych, głównie zasiłki i renty socjalne. W ramach zadań własnych pomoc 

najczęściej udzielana była w postaci zasiłków celowych lub pomocy w naturze (udzielenie 

posiłku). W 2006 roku usługami opiekuńczymi objęto 1 998 mieszkańców Gminy. Wydatki na 

wymienione formy pomocy w ramach zadań własnych wyniosły 2 968 158,80 zł.  

Poniższa tabelka przedstawia strukturę udzielonych świadczeń przez Ośrodek pomocy 

Społecznej w Poniecu w 2006 r.  
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Ponadto ośrodek otrzymał pomoc finansową od sponsorów, w wysokości 5 300,00 zł. Za ww. 

kwotę zrobiono 106 paczek dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia. 22 rodziny otrzymały, w 

ramach pomocy finansowej mąkę a 48 rodzin żywność. 

 
 

7. Analiza finansów gminy Poniec 
 
 

Dla potrzeb niniejszej strategii dokonano analizy dochodów i wydatków budżetowych                    

w latach 2004-2006.  

W analizowanym okresie jednostka odnotowała deficyt budżetowy w 2005, który 

wyniósł 787 042 zł, i w 2006 roku – znacznie mniejszy, wynoszący 114 000 zł. Rok 2004 

zakończył się drobna nadwyżką przychodów, o 100 823 zł, nad dochodami gminy.  

 
 
 
 
                  Rys. Dochody i wydatki gminy Poniec w latach 2004 - 2006 

11 128 288

14 651 497

12 804 587

11 027 465

15 438 539

12 918 161
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dochody wydatki
 

                    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Poniecu 

Rodzaj pomocy kwota  Liczba osób  
Ogółem 296 8158,8 zł 1 998 
Zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna 2 034 909,84 zł 903 

Dodatki mieszkaniowe 200 386,96 zł 175 

Świadczenia pieniężne 558 474,00 zł 587 

Świadczenia niepieniężne 174 388,00 zł 333 
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Szczegółowa analiza wydatków wskazuje, że dominującą pozycję w strukturze wydatków 

stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – w granicach od 42% do 48%. Na kolejnym 

miejscu w strukturze wydatków znajduje się pomoc społeczna. Należy jednak podkreślić, że jej 

udział jest niemal dwukrotnie niższy niż wydatków oświatowych, ale z roku na rok jest coraz 

wyższy. 

Najmniejsze wydatki były ponoszone na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia – 0,5% 

gospodarki mieszkaniowej -  0,4% oraz kultury fizycznej i sportu – ok. 0,9% 

Poniższy wykres przedstawia szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych Gminy Poniec 

w latach 2003 – 2005. 

 
 
 
 
Rys. Struktura wydatków gminy Poniec w latach 2004 - 2006 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Poniecu 
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8. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi 
 

Gmina Poniec realizując własne zadania własne wynikające z art. 7 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 

powierza ich wykonanie organizacjom pozarządowym. Od roku 2005 powierzanie zadań 

odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami). Rada 

Miejska w Poniecu podejmuje uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Poniec z 

Organizacjami Pozarządowymi, w których określa się sfery i formy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi.  

W roku 2006 formy współpracy obejmują: 

- Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.876 z poźn. zmianami)  

- Wzajemne informowanie się o zamierzeniach i kierunkach rozwoju 

 

Sfery współpracy obejmują: 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

- przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm 

Na terenie gminy Poniec działają następujące stowarzyszenia kultury fizycznej: 

 

- UKS „Tornado” Poniec – speedrower 

- KS Żytowiecko – piłka nożna 

- LKS „Kłos” Rokosowo – piłka nożna 

- Poniecki Klub Sportowy „Piast” – piłka nożna 

- SKS „Promień” Sarbinowo – piłka nożna 

 

Wszystkie stowarzyszenia realizują zadania własne gminy związane z rozpowszechnianiem 

kultury fizycznej i sportu i otrzymują na ten cel dotacje. 

W roku 2006 stowarzyszenia otrzymały dotacje w wysokości: 

- UKS „Tornado” Poniec – 11 000,00 zł 

- KS Żytowiecko – 12 000,00 zł 

- LKS „Kłos” Rokosowo – 11 000,00 zł 
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- Poniecki Klub Sportowy „Piast” – 15 000,00 zł 

- SKS „Promień” Sarbinowo – 11 000,00 zł 
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III. ANALIZA  „SWOT”  POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW 

PROBLEMOWYCH  

 

1. Gospodarka 
 

ANALIZA SWOT – GOSPODARKA 
Silne strony Słabe strony 

 

• baza surowcowa dla przetwórstwa 

rolno-spożywczego 

• dobrze przygotowanie zawodowe 

rolników 

• bogate zasoby ziemi rolniczej  

• duża liczba działających zakładów 

rzemieślniczych 

• dobrze rozwinięta produkcja 

eksportowa 

• duże rezerwy u dostawców mediów 

technicznych 

• dostęp do linii kolejowej z bocznicą 

• atrakcyjne ceny gruntów 

 

 

• stosunkowo niewielki rozwój 

innych dziedzin gospodarki, poza 

dobrze rozwijającym się 

rolnictwem, 

• zbyt mała liczba firm 

przetwórstwa rolnego, 

• konieczność podnoszenia 

kwalifikacji  osób  aktywnych 

zawodowo, szczególnie z 

wykształceniem zasadniczym 

zawodowym i podstawowym, 

• konieczność doskonalenia i 

podwyższania kwalifikacji osób z 

wykształceniem średnim. 

• Duże rozdrobnienie gospodarstw 

rolnych 

• Brak systemu zachęt w systemie 

podatkowym dla firm 

 

Szanse  Zagrożenia 
 

• wzmocnienie kooperacji między 

rolnikami i powstawanie grup 

producenckich, 

 

• brak znaczącej bazy przetwórczej i 

przechowalni jest barierą dla rozwoju 

najsilniejszych gałęzi rolnictwa, 
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• wykorzystanie potencjału 

aktywności gospodarczej do 

tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych 

• rozwój przedsiębiorstw sektora 

rolno-spożywczego, 

• pozyskanie inwestorów 

zewnętrznych 

• zła sytuacja w rolnictwie i niska jego 

dochodowość, 

• uzależnienie dochodów znacznej 

liczby mieszkańców od warunków 

pogodowych i wysokości plonów, 

• postępująca migracja mieszkańców 

 
 

2. Sfera społeczna 
 

ANALIZA SWOT – SFERA SPOŁECZNA 
Silne strony Słabe strony 

 

• wzrost znaczenia wykształcenia jako 

wartości 

• aktywna działalność służb 

społecznych , oraz dobrze 

przygotowana kadra do pracy z 

osobami uzależnionymi 

• funkcjonowanie świetlic 

socjoterapeutycznych oraz klubu 

Anonimowych Alkoholików 

• świadczenie usług opiekuńczych na 

rzecz osób potrzebujących 

• dobra dostępność do służb 

medycznych 

• dobrze zorganizowane funkcjonujące 

placówki oświatowe 

 

• wysokie bezrobocie wśród 

młodzieży, 

• wzrost liczby osób długotrwale 

bezrobotnych, 

• niskie wykształcenie mieszkańców i 

niedostosowanie zawodowe 

potencjalnych pracowników do 

potrzeb rynku 

• brak dostępu mieszkańców wsi do 

kanalizacji oraz w dużym stopniu do 

gazy sieciowego, 

• obserwowaną bezradność życiową 

niektórych mieszkańców. 

 

Szanse  Zagrożenia 
 

• remigracja ludności (zwłaszcza 

 

• dalej postępująca migracja ludności 
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powrót z zagranicy) 

• zmiana negatywnej tendencji 

przyrostu naturalnego 

 

• rosnący koszt pomocy społecznej 

oraz opieki nad osobami starszymi 

• odpływ ludności młodej oraz 

mieszkańców w wieku 

produkcyjnym, 

• niewystarczający poziom aktywności 

społecznej 

 

 

3. Infrastruktura techniczna i społeczna 
 

ANALIZA SWOT – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA  
Silne strony Słabe strony 

 

• kontynuacja budowy kanalizacji 

sanitarnej  

• zwodociągowanie gminy w 100% 

• dobrze rozwinięta sieć telefoniczna 

oraz dostęp do sieci komórkowych 

• nowoczesna oczyszczalnia ścieków z 

możliwością rozbudowy 

• szeroki dostęp do internetu 

 

 

• brak obwodnicy Ponieca, 

• częściowo nieutwardzone drogi gminne, 

• zły stan techniczny części dróg gminnych 

i powiatowych 

• niewystarczająca ilość chodników przy 

drogach gminnych, 

• brak kanalizacji sanitarnej na terenach 

wiejskich  

• brak bazy mieszkań socjalnych 

 

Szanse  Zagrożenia 
 

• wykorzystanie środków finansowych 

dostępnych w ramach funduszy 

strukturalnych UE 

• wykorzystanie innych środków 

finansowych 

 

• niewystarczające wykorzystanie 

dostępnych na rynku środków 

finansowych 

• postępujące zużycie elementów sieci 

infrastruktury technicznej 

 
 



 51 

4. Środowisko i Turystyka 
 
 

ANALIZA SWOT – ŚRODOWISKO I TURYSTYKA 
Silne strony Słabe strony 

   

• brak dużych zakładów 

przemysłowych – trucicieli 

• dobrze utrzymane tereny leśne 

• właściwe stosowanie nawozów 

mineralnych i ochrona środowiska 

•  duża liczba zabytków 

architektonicznych 

• bardzo dobrze utrzymany i 

zachowany średniowieczny układ 

urbanistyczny miasta 

• korzystny agro – klimat 

• poprawiająca się sytuacja na odcinku 

gospodarowania odpadami. 

 

• wzrost zanieczyszczenia powietrza 

w związku przede wszystkim ze 

zwiększającym się natężeniem 

ruchu samochodowego, 

• wzrost hałasu w związku z 

wzmożeniem ruchu kołowego, 

• brak obwodnicy Ponieca, 

• brak odpowiedniej promocji 

walorów Gminy, 

• słabo rozwinięta infrastruktura 

sektora obsługi ruchu 

turystycznego (baza hotelowa, 

żywieniowa) 

• brak gospodarstw 

agroturystycznych 

 

     

Szanse  Zagrożenia 
 

• renowacja zabytków położonych na 

terytorium gminy 

• rozwój oferty agroturystycznej oraz 

turystyki aktywnej, m. in. ścieżki 

rowerowe 

 

• brak inwestycji w zakresie 

infrastruktury obsługi ruchu 

turystycznego 

• możliwa degradacja środowiska z 

powodu ekspansywnego rolnictwa 
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IV. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY 
 
 
 

Na podstawie analizy SWOT w poszczególnych dziedzinach zidentyfikowane zostały  

problemy z jakimi Gmina Poniec musi się zmierzyć aby stanąć na początku XXI wieku, do 

rywalizacji gospodarczej z cywilizacją krajów Unii Europejskiej.  

 

Do najważniejszych problemów Gminy w sferze gospodarki można zaliczyć: 

• stosunkowo niewielki rozwój innych dziedzin gospodarki, poza dobrze rozwijającym 

się rolnictwem, 

• zbyt mała liczba firm przetwórstwa rolnego, 

• konieczność podnoszenia kwalifikacji  osób  aktywnych zawodowo,   szczególnie z 

wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym, 

• konieczność doskonalenia i podwyższania kwalifikacji osób z wykształceniem średnim. 

 

Problemy społeczne to przede wszystkim: 

• wysokie bezrobocie wśród młodzieży, 

• wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, 

• niskie wykształcenie mieszkańców i niedostosowanie zawodowe potencjalnych 

pracowników do potrzeb rynku 

• brak dostępu mieszkańców wsi do kanalizacji oraz w dużym stopniu do gazu 

sieciowego, 

• bezradność życiowa niektórych mieszkańców. 

 

W dziedzinie infrastruktury technicznej, najważniejsze problemy to: 

• zły stan techniczny części dróg gminnych i powiatowych 

• częściowo nieutwardzone drogi gminne  

• brak obwodnicy Ponieca  

• niewystarczająca ilość chodników przy drogach gminnych  

• brak kanalizacji sanitarnej w części miasta oraz wsiach  

• częściowo nieutwardzone drogi gminne  

• zły stan techniczny sieci wodociągowej wymagający pilnej wymiany z uwagi na 

duże straty na przesyłach 
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Do najważniejszych problemów Gminy Poniec w sferze turystyki i ochrony środowiska należy 

zaliczyć: 

• wzrost zanieczyszczenia powietrza w związku przede wszystkim ze zwiększającym się 

natężeniem ruchu samochodowego, 

• wzrost hałasu w związku z wzmożeniem ruchu kołowego, 

• odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej 

• niewystarczające moce oczyszczalni ścieków w Poniecu oraz brak kanalizacji w 

niektórych miejscowościach  

• niedoposażenie zakładów wytwarzających ścieki przemysłowe w urządzenia do 

ich podczyszczania, w stopniu umożliwiającym ich przyjmowanie na 

oczyszczalnie komunalne. 

• brak gospodarstw agroturystycznych  

• słabo rozwinięta infrastruktura sektora obsługi ruchu turystycznego (baza 

hotelowa, żywieniowa ) 
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V.  ANALIZA STRATEGICZNA ROZWOJU GMINY PONIEC 
 
 

Planowanie strategiczne jest przemyślanym, metodycznym sposobem zarządzania, 

prowadzącym w dłuższej perspektywie do rozwiązania najważniejszych problemów oraz 

wykorzystania najważniejszych atutów, przy uwzględnień szans i zagrożeń. Planowanie 

strategiczne oparte zostało o przeprowadzoną uprzednio technikę analizy SWOT, co pozwoliło 

dostrzec mocne i słabe strony gminy, a także rozpatrzyć szanse i zagrożenia stojące przed 

jednostką.  

Wynik analizy ma odzwierciedlenie w takim, a nie innym ułożeniu celów 

strategicznych dokumentu. Uznano przy tym, że cele strategiczne pomagają gminie 

skoncentrować wysiłki na kwestiach wpływających w największym stopniu na rozwój Gminy 

Poniec. Cele strategiczne wskazują, w jaki sposób gmina ma funkcjonować i rozwijać się, aby 

zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz osiągnąć zamierzone cele rozwojowe. 

Sformułowane cele strategiczne są metodycznym zaadaptowaniem wizji rozwojowych, 

będących wynikiem przemyśleń mieszkańców i władz jednostki. Duży stopień ogólności wizji, 

wyraz pragnienia obywateli oraz chęci dążenia do stanu zamierzonego, przybrał na etapie 

hierarchizacji celów formę celów strategicznych (ogólnych). Konkretyzacją celów 

strategicznych są cele szczegółowe (operacyjne), powstałe w kolejnym etapie procesu 

przygotowania strategii.  

Cele stanowią przekładnik dla misji rozwoju gminy. Wyrażane są ogólnie, jako funkcje 

definiujące potrzeby , które powinny być zrealizowane w określonym czasie. Cele opisują 

kierunek, w jakim powinien dokonywać się rozwój Ponieca oraz spełniają dwa podstawowe 

warunki: 

• są osadzone w realiach funkcjonowania gminy, 

• wyznaczają tylko te działania, które rzeczywiście mogą zostać spełnione. 

 

Cele strategiczne zostały wyznaczone w oparciu o: 

• diagnozę stanu istniejącego, 

• analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). 

Każdej z analizowanych kwestii przypisano odpowiadające im uwarunkowania 

zewnętrzne – kluczowe szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu gminy, mogące mieć 

pozytywny lub negatywny wpływ na tempo dalszego rozwoju jednostki.  
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Niezwykle istotnym elementem strategii jest wyznaczenie misji, jako swego rodzaju 

drogowskazu o najwyższym stopniu ogólności. Misja strategiczna jest odzwierciedleniem 

dążenia do wartości nadrzędnych, a cele strategiczne są narzędziami umożliwiającymi 

zbliżanie się do założonego ideału. Misja jest określana najogólniej jako: 

� posłannictwo pełnione przez osobę lub organizację, które dotyczy wykonania 

specjalnego zadania,  

� charakterystyczna rola do spełnienia przez firmę wyrażająca jej odrębność (tożsamość 

organizacji, sens istnienia). 

W odróżnieniu od misji, wizja jest opisem wizerunku instytucji w stosunku do odległej 

przyszłości, określającym wynik rozwoju tej instytucji przy założeniu możliwie najlepszych 

uwarunkowań. Wizja to ponadto: 

� wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie 

czasowej,  

� koncepcja modelowa przyszłej organizacji, funkcjonowania i pożądanego rozwoju 

firmy określona przez aspirację i twórczą wyobraźnię firmy (także kierownictwa, 

członków organizacji). 

 Wobec ograniczonych środków finansowych będących w dyspozycji mieszkańców i 

władz gminy, liczba celów szczegółowych została ograniczona do najbardziej możliwych do 

zrealizowania. Celom szczegółowym przyporządkowane zostały mierniki ich realizacji, 

pozwalające na monitorowanie oraz nadzór nad realizacji Strategii. 

 

 

1. Misja i wizja Gminy Poniec  
 

Przedstawiona w dokumencie misja Gminy Poniec stanowi odzwierciedlenie opinii 

mieszkańców gminy oraz władz gminnych, będąc wynikiem pewnego kompromisu i 

przeniesienia wyrażanych potrzeb na możliwie wysoki stopień ogólności.  

 

MMiissjjąą  GGmmiinnyy  PPoonniieecc  jjeesstt  ssttwwoorrzzeenniiee  wwaarruunnkkóóww  mmaajjąąccyycchh  wwppłłyyww  nnaa  

ppooddnniieessiieenniiee  kkoommffoorrttuu  żżyycciiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ppoopprrzzeezz  rroozzwwóójj  iinnffrraassttrruukkttuurryy  tteecchhnniicczznneejj  

ii  ssppoołłeecczznneejj,,  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ppootteennccjjaałłuu  lluuddzzkkiieeggoo  ii  ggoossppooddaarrcczzeeggoo,,  aa  ttaakkżżee  ddąążżeenniiee  

ddoo  mmaakkssyymmaalliizzaaccjjii  tteeggoożż  kkoommffoorrttuu..        
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Wizja Gminy Poniec jest zbiorem haseł wskazujących pożądane kierunki rozwoju jednostki. 

Wymienia się w kolejności następujące wizje cząstkowe: 

 

 

1. Pełna dostępność do rozwiniętej infrastruktury technicznej dla mieszkańców 

Gminy Poniec (sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, systemu gospodarki 

odpadami, systemu drogowego).  

2. Czyste środowisko naturalne. 

3. Zmodernizowane placówki oświatowe wyposażone w nowoczesny sprzęt. 

 

4. Nowoczesne, dobrze rozwinięte rolnictwo oraz przetwórstwo rolno-spożywcze. 

5. Gmina przyjazna inwestorom zewnętrznym oraz wspierająca przedsiębiorców 

już działających na jej terenie.  

6. Turystyka jako ważny element promocyjny jednostki – większa liczba turystów 

odwiedzających obszar gminy. 

 

7. Gmina komfortowa i przyjazna mieszkańcom – będąca nie tylko miejscem 

zamieszkania, lecz również zapewniająca możliwość interesującego spędzenia 

czasu wolnego. 

 

8. Maksymalizacja wykorzystania dostępnych dla gminy funduszy UE i innych 

środków zewnętrznych. 

     

 

Wskazane wizje rozwojowe zostały pogrupowane według właściwego zaszeregowania 

do obszarów problemowych, wskutek czego wyznaczono 4 cele strategiczne. 

 

 

2. Cele strategiczne rozwoju gminy 
 

Wskutek przeprowadzonej analizy problemowej wyznaczono cele strategiczne, 

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

wynikiem przeprowadzonej hierarchizacji, każdy z nich traktować należy na równi z innymi, 

 Wizja 1 

Wizja  2 
 

Wizja 3 

Wizja 4 
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bez wartościowania ważności. Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią 

koordynację działań przez osoby i instytucje, które będą miały wpływ na realizację strategii, 

wytyczającej długofalowe kierunki zrównoważonego rozwoju gminy. Działania objęte 

strategią pozwalają na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju gminy w dziedzinie 

infrastruktury technicznej i społecznej, gospodarki oraz środowiska przyrodniczego. 

 

 

Cele strategiczne Gminy Poniec, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 2007-2014 są 

następujące: 

 

 

Cel   I.     Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, 

Cel   II.   Wsparcie lokalnej gospodarki, 

Cel  III.   Rozwój usług dla mieszkańców, 

Cel IV. Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz   innych 

grantów 

 

 

Wydzielenie kwestii związanych z pozyskiwaniem przez Gminę środków finansowych                       

z funduszy UE (oraz innych źródeł) jako odrębnego celu strategicznego podyktowane jest 

niewystarczającym poziomem absorpcji w latach 2004-2006. W obliczu szans rozwojowych, 

jakie stwarza polskim gminom nowy okres programowania funduszy UE (2007-2013), 

konieczne wydaje się wzmożenie wysiłków w celu możliwie najlepszego wykorzystania 

dostępnych środków. Poniżej przedstawiono schemat ukazujący wzajemne korelacje pomiędzy 

poszczególnymi celami strategicznymi. 

Uszczegółowieniem celów strategicznych są odpowiadające im cele operacyjne, 

przedstawione w kolejnych podrozdziałach Strategii. Każdy z celów strategicznych został 

ponadto scharakteryzowany, w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę oraz wyniki 

analizy SWOT. 
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3. Cele operacyjne strategii rozwoju gminy 
 

Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celów strategicznych i charakteryzują się 

bliższym od nich horyzontem czasowym. Realizacja celów operacyjnych warunkuje 

osiągnięcie strategicznych celów rozwoju. Powinny one zostać sformułowane w taki sposób, 

aby były osiągalne i mierzalne. Do każdego z celów operacyjnych przypisano konkretne 

zadania, których realizacja planowana jest w latach 2008-2014. 

Zadania to konkretne zamierzenia i przedsięwzięcia, które w całości lub w części realizują 

jeden lub więcej celów operacyjnych. 

 

3.1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

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

istniejące już elementy wymagają rozbudowy i polepszenia ich funkcjonalności. W wielu 

miejscowościach brakuje kanalizacji i sieci wodociągowej. Część sieci wymaga koniecznej 

modernizacji i dostosowania do potrzeb obecnych – projektowane niejednokrotnie kilkadziesiąt 

lat temu nie spełniają wymaganych standardów. Stan infrastruktury stanowi jeden z 

podstawowych elementów wpływających na odczuwany przez ludność komfort życia w 

jednostce. Stopień wyposażenia w podstawowe media (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa, 

sieć elektryczna) oraz stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich jest ponadto jednym 

z decydujących czynników warunkujących zdolność jednostki do przyciągania inwestorów 

zewnętrznych. Równie istotne, jak poprawa stanu infrastruktury technicznej, jest polepszenie 

jakości funkcjonującej infrastruktury społecznej. Analiza potrzeb w tym obszarze wskazuje 

wyraźnie na konieczność rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej oraz stworzenie 

warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Realizacja zadań w 

zakresie poprawy stanu infrastruktury jest skorelowana ściśle z wdrażaniem pozostałych celów 

strategicznych, zwłaszcza Celu 4.3.  
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3. 1.1. Cel operacyjny nr 1:  Inwestycje w infrastrukturę sanitarną 

 
Zadania 

1. Budowa kanalizacji w Poniec 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rokosowie 

3. Budowa kanalizacji w Śmiłowie  

4. Budowa kanalizacji we wsi Łęka Wielka 

5. Budowa kanalizacji we wsi Łęka Mała 

6. Budowa kanalizacji Baczyłas, Teodozewo, Żytowiecko 

7. Budowa kanalizacji Miechcin, Janiszewo 

8. Budowa kanalizacji Dzięczyna i Dzięczynka 

9. Infrastruktura osiedla BERLINEK 

 

3.1.2. Cel operacyjny nr 2: Inwestycje w infrastrukturę drogową 

 

Zadania 

1. Budowa ulic i chodników na osiedlu w Poniec 

2. Budowa drogi Miechcin – Janiszewo 

3. Budowa dróg we wsi Drzewce 

4. Budowa drogi i chodników ul. Piaskowa 

5. Budowa drogi Dzięczyna – Sarbinowo 

6. Budowa drogi Dzięczyna – Dzięczynka 

 

Przykładowe wskaźniki: 

� Długość wybudowanych / zmodernizowanych dróg w ciągu roku, 

� Długość wybudowanych / zmodernizowanych chodników / ścieżek rowerowych                  

w ciągu roku 

� Liczba gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku, 

� Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych w ciągu roku, 
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3.1.3. Cel operacyjny nr 3: Gospodarka odpadami 
 

Zadania: 

1. Budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani. Zadanie realizowanie 

wspólnie ze spółką MZO Leszno 

2. Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Rolnych i Bytowych we wsi Wydawy 

Zadanie realizowanie wspólnie ze spółką MZO Leszno 

 

 

 

3.2  Wsparcie lokalnej gospodarki 
 

Dobrze rozwinięta struktura działalności gospodarczej stanowi istotny czynnik 

rozwojowy każdej jednostki terytorialnej. Należy dążyć do wykorzystania potencjału 

aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy Poniec, poprzez stworzenie dogodnych 

warunków funkcjonowania przedsiębiorczości. Proponuje się wzmocnienie i aktywizację 

trzech obszarów gospodarowania, jako podstaw gospodarczego rozwoju gminy: 

� rolnictwo indywidualne i spółdzielcze oraz przetwórstwo rolno-spożywcze, 

� przedsiębiorstwa prywatne – prowadzone przez mieszkańców gminy oraz potencjalni 

inwestorzy zewnętrzni, 

� turystyka – turystyka aktywna i agroturystyka. 

Zwiększenie liczby działających przedsiębiorstw oraz podniesienie stopa ich 

dochodowości pozwoli zwiększyć dochody Gminy z tytułu podatku od osób prawnych. Dużą 

wagę przykłada się do wzmocnienia sektora rolnego, jako naturalnego źródła dochodów 

mieszkańców gminy. Poprawa sytuacji w rolnictwie Gminy Poniec nie jest możliwa w 

obecnym stanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz niewystarczającej 

dochodowości działalności rolnej.  

Proponuje się ponadto wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego gminy, 

poprzez rozwój działalności agroturystycznej oraz coraz popularniejszej turystyki aktywnej 

(wędkarstwo, jeździectwo itp.). W perspektywie okresu realizacji strategii planuje się 

zwiększenie rocznej liczby turystów odwiedzających obszar gminy. Omawiana forma turystyki 

jest odzwierciedleniem naturalnego potencjału Gminy Poniec w tym zakresie. Przychody z 

działalności agroturystycznej stanowić mają w zamyśle dodatkowe, ważne źródło dochodu 
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rolników indywidualnych oraz pośrednio wpływać na zwiększenie obrotów funkcjonującyh 

punktów handlowych. 

Rozwój turystyki nie jest możliwy bez właściwej, dobrze zaplanowanej polityki 

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

poniższych celów operacyjnych.  

 

 

3.2.1 Cel operacyjny nr 1: Rozwój zasobów ludzkich  

 

Zadania: 

1. Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości, 

2. Zmiana form pomocy społecznej 

3. Szkolenia dla osób bezrobotnych 

4. Prowadzenie robót publicznych, 

5. Dokształcanie rolników z wykorzystaniem infrastruktury szkolnej 

6. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych w 

szkołach w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba osób korzystających z pomocy społecznej   

� Liczba osób korzystających ze szkoleń  

� Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw w okresie realizacji strategii,  

� Liczba umów partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju 

gospodarczego, podpisanych w okresie realizacji strategii. 

 

3.2.2  Cel operacyjny nr 2: Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój 

przetwórstwa rolno - spożywczego  

 

Zadania: 

1. Wsparcie specjalizacji produkcji rolnej, 

2. Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe, 

3. Wsparcie gospodarstw, produkujących żywność ekologiczną, 
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4. Tworzenie warunków do rozwoju firm przetwórstwa rolno – spożywczego, 

5. Wspieranie tworzenia grup producenckich. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba rolników biorących udział w specjalistycznych szkoleniach rocznie, 

� Liczba gospodarstw ekologicznych, powstałych w czasie realizacji strategii, 

� Ilość grup producenckich, powstałych w czasie realizacji strategii. 

 

 

3.2.3  Cel operacyjny nr 3: Promocja gminy Poniec  

 

Zadania: 

1. Opracowanie i realizacja strategii promocji gminy, 

2. Opracowanie kompleksowej oferty turystycznej gminy. 

3. Przygotowanie i oznaczenie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych oraz tworzenie 

warunków dla turystyki aktywnej, 

4. Rozwój idei partnerstw międzynarodowych, poprzez poszukiwanie jednostek samorządu 

terytorialnego poza granicami kraju i podpisywanie umów partnerstwa. 

 

Wskaźniki: 

� Opracowana strategia promocji gminy, 

� Ilość nowych umów partnerstwa podpisanych z gminami zagranicznymi, w okresie 

realizacji strategii. 

� Ilość przygotowanych ścieżek rowerowych 

 

 

3.3 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 
 

Wzrost poziomu życia mieszkańców jest wartością trudno mierzalną. Na odczuwanie 

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

czynników obiektywnych zaliczyć można łatwy dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej                      

i społecznej, poziom zamożności jednostek, możliwości kształcenia stworzone dla 
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mieszkańców. Czynniki subiektywne są trudniej namacalne i wiążą się najczęściej                            

z zaspokajaniem potrzeb wyższego rzędu – potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, atrakcyjnym 

wykorzystaniem czasu wolnego itp. Nie jest możliwe analityczne wydzielenie celów mających 

wyłączny wpływ na poczucie wzrostu poziomu życia mieszkańców, bez częściowego 

przynajmniej odniesienia do pozostałych celów strategicznych. Realizacja zadań w ramach 

Celów 4.1 i 4.2 ma istotny wpływ na odczuwanie komfortu życia, a komfort jest częściowo 

pochodną odczuć płynących z realizowanych przedsięwzięć. Cele operacyjne przedstawione w 

ramach tego celu strategicznego odnoszą się głównie do zagadnień dotąd nieporuszonych, jak 

walka z ubóstwem, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i inne. 

 

3.3.1  Cel operacyjny nr 1: Działalność na rzecz zwiększenia dochodów mieszkańców gminy i 

ograniczania obszarów biedy  

 

Zadania: 

1. Pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców, 

2. Pomoc grupom ludności wymagającym opieki – starsi, niepełnosprawni, rodziny 

wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, 

3. Wsparcie powstawania i rozwoju małych przedsiębiorstw lokalnych. 

 

Wskaźniki: 

� Stopa bezrobocia w gminie na koniec każdego roku realizacji strategii, 

� Liczba odbiorców świadczeń pomocowych na koniec każdego roku realizacji strategii, 

� Liczba firm powstałych w gminie w okresie realizacji strategii. 

 

3.3.2  Cel operacyjny nr 2: Stworzenie warunków rozwoju działalności kulturalnej 

 

Zadania: 

1. Opracowanie strategii działań prokulturalnych w gminie oraz kalendarza imprez 

kulturalnych 

2. Organizacja imprez kulturalnych, w tym przy potencjalnym wykorzystaniu centrum 

kulturalnego ulokowanego w obiektach podworskich 

3. Promocja kultury lokalnej i regionalnej, 
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Wskaźniki: 

� Liczba imprez kulturalnych organizowanych w ciągu roku, 

� Opracowana strategia działań prokulturalnych oraz strategia promocji kultury 

miejscowej. 

 

3.3.3  Cel operacyjny nr 3: Działalność na rzecz ochrony zdrowia, sportu i rekreacji 

 

Zadania: 

1. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Poniecu 

2. Opracowanie programu imprez sportowo-rekreacyjnych, w celu zaangażowania 

mieszkańców Gminy w czynne uprawianie sportu. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w ciągu roku, 

� Liczba osób uczestniczących w badaniach profilaktycznych organizowanych w gminie 

w ciągu roku. 

 

3.3.4  Cel operacyjny nr 4: Poprawa bezpieczeństwa publicznego  

 

Zadania: 

1. Wsparcie służb mundurowych funkcjonujących w gminie (policja, straż pożarna), 

2. Promocja programu ochrony sąsiedzkiej. 

 

Wskaźniki: 

� Ilość sprzętu zakupionego ze środków gminnych dla miejscowych służb mundurowych 

(głównie dla straży pożarnej) w okresie realizacji strategii, 

� Liczba rodzin uczestniczących w programie ochrony sąsiedzkiej w ciągu roku. 
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3.3.5  Cel operacyjny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego 

 

Zadania 

1. Promowanie produkcji czystej ekologicznie, 

2. Zwiększenie lesistości Gminy – częściowe zalesienie gleb o niskiej przydatności rolniczej 

3. Rozwój systemu sortowania odpadów w miejscu ich powstawania, 

4. Upowszechnienie systemu recyklingu surowców wtórnych (makulatury, szkła, tworzyw 

sztucznych, aluminium i in.), 

 

 

3.4 Zwiększenie absorpcji środków finansowych UE oraz innych grantów  
 

Okres programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE na lata 2007-

2013 stwarza jednostkom samorządu terytorialnego niepowtarzalną szansę finansowania 

projektów rozwojowych, których realizacja byłaby niemożliwa (lub bardzo utrudniona), przy 

wykorzystaniu wyłącznie środków własnych. Naczelnym celem Gminy Poniec w latach 2007-

2013 jest poprawa stopnia absorpcji zewnętrznych środków dotacyjnych                         i  

grantowych (w tym zwłaszcza funduszy unijnych). W tym celu konieczne jest stworzenie 

właściwych warunków, pozwalających efektywnie pozyskiwać, a następnie wykorzystywać 

dostępne środki. Niezbędne jest podniesienie poziomu wiedzy na temat środków unijnych oraz 

nabycie umiejętności zarządzania projektami już realizowanymi. Co ważne, realizacja zadań 

przyporządkowanych do pozostałych celów strategicznych zależy w dużej mierze od 

umiejętności zdobycia zewnętrznego dofinansowania przygotowywanych przedsięwzięć. 

 

3.4.1  Cel operacyjny nr 1: Stworzenie warunków zwiększających absorpcję grantów 

unijnych oraz innych środków dotacyjnych  

 

Zadania: 

1. Opracowanie strategii pozyskiwania środków unijnych oraz innych grantów, 

2. Podniesienie kwalifikacji pracowników, 
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Wskaźniki: 

� Opracowana strategia pozyskiwania środków unijnych oraz innych grantów, 

� Liczba godzin szkoleniowych (w zakresie pozyskiwania funduszy) przypadająca na 

jednego pracownika urzędu gminy, 

� Wielkość pozyskanych środków. 

 

3.4.2  Cel operacyjny nr 2: Efektywne zarządzanie realizowanymi projektami   

 

Zadania: 

1. Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych w zakresie zarządzania projektami (wg 

metodyki PRINCE2 lub PCM), 

2. Koordynacja działań pracowników urzędu miejskiego w celu efektywnego zarządzania 

środkami. 

 

Wskaźniki: 

� Liczba godzin szkoleniowych (w zakresie zarządzania projektami) przypadająca na 

jednego pracownika urzędu gminy, 

� Wdrożony system zarządzania projektami unijnymi. 
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V. WDRAŻANIE STRATEGII ORAZ MONITORING 

REALIZACJI CELÓW 

 
 

W realizację Strategii zostaną zaangażowane władze samorządowe gminy, gminne 

jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 

gminy. Korzyści wynikające z osiągnięcia celów strategicznych będą bowiem udziałem 

wszystkich. 

Aby Strategia osiągnęła zakładane efekty władze Gminy i koordynatorzy strategii 

powinni czuwać nad: 

� skutecznym wdrożeniem Strategii, 

� wyszukiwaniem nowatorskich rozwiązań w otoczeniu rynkowym, 

� modyfikowaniem długofalowych założeń i planów, 

� pobudzaniem prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

� wykorzystywaniem dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

� niwelowaniem zagrożeń hamujących rozwój gminy, 

� pozyskiwaniem środków finansowych na realizację Strategii ze źródeł 

budżetowych, pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii 

Europejskiej, 

� promocją poszczególnych działań realizowanych w ramach Strategii. 

Instytucje, organizacje pozarządowe, liderzy, mieszkańcy gminy bądź osoby z nią 

związane mogą być animatorami rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Eksperci 

zewnętrzni spełniają tylko funkcję katalizatora proponowanych zmian. 

 

 

1. Monitorowanie realizacji strategii 
 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Strategii posiada 

Burmistrz. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny zespół zadaniowy 

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

zadań zawartych w dokumencie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia 

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

Programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań. 
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Do monitorowania, oceny realizacji programu jego aktualizacji służyć będzie system 

współpracy pomiędzy podmiotami Strategii oraz osiągane wskaźniki produktów. 

W celu monitorowania wdrażania Strategii i oceny jego efektywności w stosunku  

do ustalonych celów, konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie 

powinny być podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Strategii lub we wczesnej 

fazie jego realizacji tak, aby odpowiednie dane mogły zostać zebrane.  

W większości przypadków można im przypisać poziomy celów, które ogólnie odpowiadają 

celom dokumentu. 

 

Możemy wyróżnić następujące poziomy wskaźników: 

� wskaźniki wkładu  dotyczą przyznanego budżetu na każdym poziomie pomocy. Wskaźniki 

finansowe są wykorzystywane do monitorowania postępów w ramach (rocznych) 

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

dopuszczalnych kosztów. 

� Wskaźniki wyników  odnoszą się do działalności. Są one mierzalne w jednostkach 

fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które 

otrzymały wsparcie finansowe). 

� Wskaźniki rezultatu  odnoszą się do bezpośredniego efektu spowodowanego przez 

działanie. Dostarczają one informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności                             

i efektywności bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki te mogą być wyrażane  

w jednostkach fizycznych (np. skrócenie czasu podróży, liczba uczestników, którzy 

ukończyli szkolenie, liczba wypadków drogowych, etc.) lub finansowych (wzrost zasobów 

sektora prywatnego, obniżenie kosztów transportu). 

� Wskaźniki wpływu  odnoszą się od konsekwencji Strategii wykraczających poza jej 

bezpośrednich beneficjentów. Można zdefiniować dwa typy wpływu: wpływ bezpośredni, 

to te efekty, które występują po upływie pewnego czasu, ale bezpośrednio wiążą się  

z podjętymi działaniami; wpływ globalny to efekty w długim okresie, oddziałujące  

na szerszą populację. Badanie tego wpływu jest złożone, a określenie przejrzystych relacji 

przyczynowo-skutkowych często bardzo trudne. 
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Aby działanie mogło być przedmiotem szczegółowej oceny, ewaluacja musi dotyczyć całego 

zespołu specyficznych kwestii. Rysunek przedstawia jak te zagadnienia sytuują się w ramach 

danego Planowania. 

 

 

Zestawienie:   Zagadnienia specyficzne dla ewaluacji 
 
- Odpowiedniość (adekwatność): Do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do 

zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie krajowym i ewolucyjnym? 

- Efektywność: W jaki sposób zasoby (wkład) zostały przetworzone na wyniki i rezultaty? 

- Skuteczność: Do jakiego stopnia Strategia przyczynia się do osiągnięcia jego 
szczegółowych i ogólnych celów? 

- Użyteczność: Czy Startegia przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub 
społecznych? 

- Trwałość: Jakie są szanse, że zmiany (lub wytworzone dobra) będą trwały po zakończeniu 
realizacji Strategii? 

 

 

Przy użyciu wskaźników zdefiniowanych wyżej możemy zmierzyć takie zagadnienia jak 

skuteczność i efektywność. 

 

� Skuteczność porównuje co zostało zrobione z tym co początkowo zostało zaplanowane, 

tzn. porównuje wyniki, rezultaty i/lub wpływ rzeczywisty z oczekiwanym. 

� Efektywność określa relację pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub wpływem a wkładem 

(zwłaszcza środkami finansowymi) wykorzystanym do ich osiągnięcia. 

 

Wielkości efektywności i skuteczności mogą więc być wyliczone dla każdego etapu 

Strategii lub działania, tzn. dla wyników, rezultatów i wpływu. Te wielkości pozwalają 

porównać to co zostało osiągnięte z tym, co było zaplanowane (skuteczność) oraz ze środkami, 

które zostały  wykorzystane (efektywność). Te wskaźniki dostarczają użytecznych informacji 

dla zarządzających Strategią oraz dla przeprowadzających ewaluację, pomagając  

w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących Planowania lub jego kolejnej edycji. 
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2. Ocena efektywno ści wdra żania oraz aktualizacja strategii 
 

Zaleca się skwantyfikowanie celów i związanych z nimi wskaźników odpowiadających 

Planom, priorytetom i działaniom. W przeciwnym razie niemożliwe będzie określenie do 

jakiego stopnia osiągane są początkowe cele. Dane pozwalające na skwantyfikowanie celów 

Planu zazwyczaj są dostępne. Nieuchronnie, jak we wszystkich zadaniach związanych z 

przewidywaniem, będzie w tej sytuacji wymagany, oprócz przetwarzania danych, element 

oceny. Kwantyfikacja powinna opierać się na danych wyjściowych i odnosić się do wartości 

miernika (benchmarku) uzyskanych z wcześniejszego monitorowania i ewaluacji, na przykład 

koszt utworzenia lub utrzymania jednego miejsca pracy w danym sektorze. 

Zadanie ewaluacji każdego Planu może być podzielone na trzy etapy: ewaluację ex-

ante,  w połowie okresu i ex post. Na każdym z tych etapów ewaluacja musi odnieść się do 

specyficznych zagadnień związanych z wykonywaniem Planu. Wskaźniki stanowią więc 

główne źródło informacji, na których opiera się ewaluacja, ale jednocześnie same są 

przedmiotem specyficznej oceny na różnych etapach. 

 

Ewaluacja ex-ante powinna odnosić się do następujących elementów: 

� Powiązania i spójności pomiędzy celami ogólnymi, celami szczegółowymi i 

działaniami, które powinny być zawarte w uzupełniającym dokumencie Planowym; 

� Istnienia i odpowiedniości wskaźników wyników, rezultatów i wpływu na każdym 

poziomie pomocy; 

� Wiarygodności poziomu kwantyfikacji celów. 

� Przeprowadzający ewaluację powinni odgrywać aktywną rolę w podnoszeniu jakości 

systemu wskaźników. 

 

Ewaluacja ex post pozwala, na podstawie końcowych danych uzyskanych poprzez 

monitorowanie, na porównanie celów oczekiwanych z celami rzeczywiście osiągniętymi 

(włącznie z wpływem). 

Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie jest możliwe uzgodnienie jednej definicji 

„ewaluacji”, która cieszyłaby się powszechną aprobatą, identyfikuje się pewne kluczowe 

elementy, które powinny charakteryzować ewaluację: 

� ewaluacja powinna być analityczna – powinna opierać się na uznawanych technikach 

badawczych; 
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� ewaluacja powinna być systematyczna – wymaga dokładnego zaplanowania 

i spójnego wykorzystywania wybranych technik; 

� ewaluacja powinna być rzetelna – ustalenia ewaluacji powinny być podobne 

w przypadku przeprowadzania jej przez różnych ewaluatorów mających dostęp do tych 

samych danych i wykorzystujących te same metody analizy danych; 

� ewaluacja powinna być skoncentrowana na problemach – ewaluacja powinna 

odnosić się do istotnych problemów dotyczących Planu, mianowicie jego trafności, 

efektywności i skuteczności; 

� ewaluacja powinna być przydatna dla użytkowników – oznacza to po prostu, 

że ewaluacja powinna być zaprojektowana i wdrażana w taki sposób, który zapewni 

dostarczenie użytecznych informacji dla osób podejmujących decyzje, w zależności 

od okoliczności politycznych, ograniczeń projektu oraz dostępnych zasobów. 

 

Aktualizacja  Strategii jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia bowiem 

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

Uaktualnianie Strategii powinno polegać na : 

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

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

� sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

� bieżącej kontroli stopnia realizacji Strategii i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

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

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

możliwościach edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

� stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy 

Oceny skuteczności realizacji Strategii dokonywać winien raz do roku zespół ekspertów 

powołany przez Gminę Poniec.  

Zapisy Strategii mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. 
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VI. PODSUMOWANIE 
 

Strategia Rozwoju Gminy Poniec wskazuje podstawowe kierunki rozwoju jednostki 

samorządu terytorialnego. Wśród podstawowych problemów, z jakimi gmina musi się 

zmierzyć w okresie realizacji Strategii na I-wszy plan wysuwają się kwestie migracji ludności 

zamieszkującej ten obszar i wynikająca z tego malejąca liczba mieszkańców gminy oraz 

konieczność poprawy stanu gminnej infrastruktury technicznej. Niewielka skala jednostki oraz 

stosunkowo mały budżet wpływają na potrzebę poszukiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania projektowanych przedsięwzięć, zwłaszcza w ramach funduszy strukturalnych 

UE. Konieczna jest poprawa stopnia absorbcji środków unijnych, z uwagi na niewystarczające 

wykorzystanie funduszy w latach 2004-2006. Istotność tej kwestii podkreślona została poprzez 

wyznaczenie właściwego, odrębnego celu strategicznego.  

Korzystne zmiany, których wprowadzenie zakłada niniejsza strategia, możliwe są do 

zrealizowania przy aktywnym zaangażowaniu społecznym ze strony ludności i przy 

wykorzystaniu istniejącego potencjału ludnościowego. Zakłada się poprawę atrakcyjności 

turystycznej gminy, poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz rozwój oferty 

agroturystycznej i dotyczącej turystyki aktywnej. 

Realizacja Strategii pozwoli znacząco podnieść komfort życia mieszkańców Gminy 

Poniec, co wpłynie bezpośrednio na pozytywną realizację misji jednostki, wskazanej w 

dokumencie.         

 


