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Wstęp
Właściwej realizacji polityki regionalnej służą dokumenty programowe, na podstawie
których możliwe jest zaplanowanie i konsekwentne realizowanie celów.
Obowiązkiem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest przygotowanie się na
możliwość skorzystania z bezzwrotnych dotacji unijnych. Na poziomie lokalnym niezwykle
ważnym dokumentem umożliwiającym absorpcję środków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej jest Plan Rozwoju Lokalnego. Nie należy bagatelizować tych tak ważnych
instrumentów, gdyż polityka strukturalna Unii Europejskiej jest najistotniejszym z elementów
likwidujących dysproporcje w rozwoju regionalnym i lokalnym państw członkowskich.
Na pewno jest także ważnym elementem wpływającym na rozwój Polski regionalnej
i lokalnej. Plan Rozwoju Lokalnego jest to dokument uzupełniający wobec Strategii i nie
zastępuje jej zapisów.
Niniejszy dokument prezentuje Plan Rozwoju Lokalnego

dla Powiatu

Słupeckiego na lata 2009 – 2013, ma on charakter uzupełniający wobec poprzedniego Planu
sporządzonego na lata 2004 -2008.
Dokument

ma

charakter

poznawczy

oraz

służy

możliwie

szerokiemu

i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, wyodrębnieniu uwarunkowań
sprzyjających rozwojowi.
Opracowanie składa się z trzech części:
1. część analityczna – przedstawia diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej
2. część zadaniowa – powstała w głównej mierze w oparciu o konsultacje społeczne, stanowi opis działań przyczyniających się do rozwiązywania problemów Powiatu Słupeckiego
3. opis systemu wdrażania i monitorowania
Dokument ma charakter otwarty a jego wieloletnia perspektywa czasowa determinuje
konieczność corocznego monitoringu oraz oceny planów inwestycyjnych w nim zawartych.
Niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przez Konińską Izbę Gospodarczą
przy udziale Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Samorządów Gminnych Powiatu.

1. Położenie i sąsiedztwo
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Powiat Słupecki położony jest w północno - wschodniej części województwa
Wielkopolskiego. Swym zasięgiem obejmuje część terenów byłego województwa
konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa - z powiatem
pleszewskim, zachodu - powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy - z powiatem
mogileńskim.
Gminy Powiatu Słupeckiego

Powiat zajmuję powierzchnię 837,9 km2 ( 83791 ha). W skład powiatu wchodzi 8
gmin, wśród których można wyróżnić gminę miejską – Słupcę, miejsko- wiejską – Zagórów,
a także gminy wiejskie. Są to: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo.
( Tab.1, Wyk.1).
Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych,
w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2
z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum
targowego i przemysłowego jakim jest miasto wojewódzkie: Poznań (70 kilometrów).
Plan Powiatu Słupeckiego
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Tab. 1
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Podział administracyjny Powiatu Słupeckiego
NAZWA GMINY

POWIERZCHNIA( ha)

% OGÓLNEJ POWIERZCHNI

Lądek
Orchowo
Ostrowie
Powidz
Strzałkowo
Słupca Miasto
Słupca
Zagórów
Powiat Słupecki

9 832
9 812
10 410
8 015
14 239
1 031
14 493
15 959
83 791

11,8
11,7
12,4
9,6
17,0
1,2
17,3
19,0
100

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – Dane o powiatach.
Wyk.1 Podział administracyjny Powiatu Słupeckiego w 2007 r.
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Źródło: www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno- geograficzne obszar
powiatu należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza
Południowo-bałtyckiego oraz Niziny Środkowopolskiej. Obejmuje makroregiony: Pojezierze
Wielkopolskie i Nizinę Południowo-wielkopolską.
Pojezierze Wielkopolskie znajduje się pomiędzy pradolinami Wisły, Noteci i Warty na
północy oraz Warty i Odry na południu. Jego powierzchnia wynosi 15 700 km2. W obrębie
tego makroregionu wyróżniono 7 mezoregionów. Północna i środkowa część Powiatu
Słupeckiego znajduje się w obrębie mezoregionu: Równina Wrzesińska.
Nizina Południowo-wielkopolska położona jest pomiędzy pojezierzami, od północy
Leszczyńskim i Wielkopolskim, od południa Obniżeniem Milicko- Głogowskim i Wyżyną
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Małopolską. W obrębie tego makroregionu wyróżniono 13 mezoregionów. Południowa część
Powiatu Słupeckiego znajduje się w obrębie mezoregionów: Dolina Konińska i Równina
Rychwalska.

2. Ludność i sytuacja demograficzna
Powiat Słupecki pod względem ludności zajmuje dwudzieste czwarte miejsce
w województwie wielkopolskim, zamieszkuje go obecnie 60 108 mieszkańców.
-8-
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Aby zobrazować zmiany, jakie zachodziły w strukturze ludności w ostatnich latach liczbę
mieszkańców z podziałem na poszczególne gminy oraz ich udział w ogólnej liczbie ludności
powiatu przygotowano zestawienie za lata 2004-2006. Wyniki prezentuje poniższa tabela.
Tab. nr 2

Ludność powiatu z podziałem na poszczególne gminy.
Lp. Nazwa Gminy

Ludność
2004

2005

2006

% ogólnej liczby
2007

2004

2005

2006

2007

1

Miasto Słupca

14464 14451 14290 14508 24,57 24,58 24,30 24,13

2

Zagórów

9091

9078

9047

9229

15,44 15,44 15,39 15,35

3

Lądek

5717

5660

5695

5798

9,71

9,63

9,69

9,65

4

Orchowo

3937

3886

3921

4071

6,69

6,61

6,67

6,77

5

Ostrowite

5129

5050

5067

5235

8,71

8,59

8,62

8,70

6

Powidz

2091

2084

2121

2126

3,55

3,54

3,61

3,53

7

Słupca

8885

8943

9034

9369

15,1

15,21 15,37 15,59

8

Strzałkowo

9555

9640

9613

9772

16,23 16,40 16,35 16,26

9

Powiat Słupca

58869 58792 58788 60108

100

100

100

100

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach. Dane Urzędów Gminy.

Jak wynika z tabeli najbardziej liczną gminą Powiatu Słupeckiego jest gmina miejska Słupca
mieszkańcy tej gminy stanowią ok. 25% ogólnej liczby ludności powiatu. Najsłabiej
zaludniona jest gmina wiejska Powidz którą zamieszkuje zaledwie 4% ogólnej liczby
mieszkańców powiatu. W badanym okresie nie odnotowano większych zmian, zarówno
ogólna liczba mieszkańców jak i udział poszczególnych gmin w ogólnej liczbie mieszkańców
utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie.

Wyk. 2 Ludność Powiatu Słupeckiego
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Gęstość zaludnienia w latach 2004-2006 wynosiła dla Powiatu Słupeckiego 70 os.
na 1 km2 i jest to zdecydowanie poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego, która
w latach 2004-2006 wynosiła 112 os. na 1 km2. Dane te prezentuje poniższa tabela.
Tab. 3

Liczba ludności na km2 w latach 2004-2006
Lp Lata

Miasto
Słupca

Gmina
Zagórów

Gmina
Lądek

Gmina
Gmina
Orchowo Ostrowite

Gmina
Powidz

Gmina
Słupca

Strzałkowo

1

2004

1403

57

58

40

2

2005

1402

57

58

3

2006

1387

57

58

Gmina

Ogółem
Powiat

49

26

61

67

70

40

49

26

62

68

70

40

49

26

62

68

70

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach.

Niepokojącym zjawiskiem jest ujemne saldo migracji ludności na pobyt stały,
które dodatkowo systematycznie rośnie, w 2006 r. było już ponad dwukrotnie wyższe niż
w roku 2004. Kolejnym negatywnym wskaźnikiem jest procent ludności w wieku
poprodukcyjnym, który przekroczył pułap 12% co oznacza że zalicza się ono do
społeczeństw, które osiągnęły starość demograficzną. Także odsetek ludności w wieku
nieprodukcyjnym jest wyższy niż w województwie, jednakże wskaźnik ten systematycznie
-10-
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maleje.
Tab. 4

Wskaźniki demograficzne dla Powiatu Słupeckiego w latach 2004-2006
Lp Wyszczególnienie

2004

2005

2006

w liczbach
bezwzględnych

na 1000
mieszkańców

w liczbach
bezwzględnych

na 1000
mieszkańców

w liczbach
bezwzględnych

na 1000
mieszkańców

147

2,48
(0,88)

36

0,61
(1,51)

75

1,27

1

Przyrost naturalny (woj. Wlkp.)

2

Migracje wewnętrzne na pobyt
stały

-49

-61

-119

3

Liczba kobiet na 100 mężczyzn
(woj. Wlkp.)

101
(106)

101
(106)

102

4

Ludność w wieku nieprodukcyjnym
przypadająca na 100 os. w wieku
produkcyjnym (dla woj. Wlkp.)

60,6
(56)

58,7
(55)

58,2

5

Ludność w wieku poprodukcyjnym (%
z ogólnej liczby mieszkanców)

14

14

14,4

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach.

3. Kultura, sport i turystyka
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Życie kulturalne w gminach Powiatu Słupeckiego skupia się wokół gminnych
ośrodków kultury działających na terenie gmin Powidz, Lądek, Strzałkowo, Zagórów oraz
w mieście Słupca. Do ich zadań należy organizacja imprez kulturalnych, rozwijanie
zainteresowań mieszkańców oraz podnoszenie ich poziomu kulturalnego. Swoją rolę spełniają
również instytucje i stowarzyszenia kulturalne tj. Klub Seniora “Odrodzenie”, Słupeckie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zagórowie.
W każdej gminie mieszkańcy mogą skorzystać z Biblioteki Publicznej w mieście Słupca
działa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Filia Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej. W Muzeum Regionalnym w Słupcy możemy zobaczyć stałą ekspozycję
etnograficzną a ponadto organizowane są wystawy czasowe.
W pałacu w Ciążeniu (zdjęcie) – dawnej własności biskupów poznańskich, obecnie ośrodku
konferencyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechowywany jest
największy w Europie księgozbiór literatury masońskiej. Stworzono tutaj doskonałe warunki
pracy nie tylko dla masonologów, ale dla tych wszystkich, którzy w ciszy i otoczeniu pięknej
nadwarciańskiej przyrody pragną zgłębiać lekturę bardzo rzadkich druków różokrzyżowców
oraz współczesne wydawnictwa masońskie.

Na Ziemi Słupeckiej nie brakuje miejsc, które przyciągają swoim bogactwem
-12-
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historii i kultury. Na terenie powiatu zostało zachowane wiele historycznych pamiątek,
między innymi kościoły, zespoły pałacowo parkowe i dworsko parkowe.
Gmina Lądek

•

Ląd – zespół klasztorny pocysterski (kościół p.w. św. Mikołaja, krużganki, brama)
(zdjęcie);

•

Ciążeń – zespół pałacowy (pałac, galeria, pawilon, park);

•

Ciążeń – Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela;

•

Ciążeń – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Ląd – zespół dworski (dwór i park z XIX w);

•

Grodzisko IX w.;

•

Lądek – układ urbanistyczny wraz z charakterem zabudowy 1250 -1939;

•

Lądek - Kościół p.w. św. Mikołaja z 1976 – 1977 r.;

•

Samarzewo – wiatrak koźlak z XVIII w.;

•

Samarzewo – grodzisko wczesnośredniowieczne;

•

Policko – zespół 10 osad mezolitycznych, neolitycznych, kultura łużycka
-13-
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i przeworska, wczesnośredniowieczna;
Gmina Orchowo

•

Osówiec – zespół dworski z XVIII w.(zdjęcie);

•

Linówiec – kościół p.w. Św. Marcina z 1749 r i dzwonnica z XVIII w.;

•

Linówiec – zespół dworski (dwór, oficyna, park) z XIX/XX w.;

•

Orchowo – kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1789-92 r.;

•

Orchowo – kościół poewangelicki z 1900 r.;

•

Orchowo – młyn- gorzelnia z XX w.;

•

Podbielsko – zespół dworski (dwór, stodoła, chlew) z XIX w.;

•

Podbielsko –kuźnia;

•

Rękawczyn – zagroda z 1798 r. (dom, budynek gospodarczy, studnia z żurawiem);

•

Różanna – zespół dworski (dwór, park) z XIX/XX w.;

•

Skubarczewo – zespół dworski z XIX/XX w.;

•

Słowikowo – zespół dworski (dwór i park) z XVIII w.;

•

Szydłówiec – kościół ewangelicki z 1864 r.;
-14-
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Gmina Ostrowie

•

Giewartów – zespół pałacowy (pałac i park) z XIX/XX w.(zdjęcie);

•

Giewartów – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św. Z 1907 – 1913 r.;

•

Giewartów-kaplica p.w. św. Rocha z 1817 r.;

•

Giewartów Holendry – zespół dworski z XX w.;

•

Mieczownica – zespół pałacowy (pałac, stajnia, spichlerz, stadnina koni) z XIX w.;

•

Naprusewo – zespół dworski z 1890 r.;

•

Naprusewo – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Kosewo – zespół pałacowy (park i pałac) z XIX w.;

•

Ostrowite – kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1916 – 1918 r.;

•

Siernicze Wielkie – zespół dworski (dwór, oficyna) z XIX w.;
-15-
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Gmina Powidz

•

Powidz – kościół p.w. św. Mikołaja (zdjęcie);

•

Anastazewo – zespół pruskiej strażnicy granicznej z 1900/1901 r.;

•

Anastazewo – rosyjska strażnica graniczna (drewniana) z 1900 r.;

•

Anastazewo – dworzec kolejowy z XX w.;

•

Charbin – zespół pałacowy (pałac elektryczny, czworak, budynek gospodarczy
i stodoła) z XIX w.;

•

Ostrowo Rusin – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Powidz układ urbanistyczny z XIII w.;

•

Powidz - zespół dworski z 1820 r.;

•

Powidz – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Powidz – Gródek Stożkowy tzw. Góra Stożkowa –wczesne średniowiecze;
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Miasto Słupca

•

Słupca – kościół p.w. św. Wawrzyńca XVI w. (zdjęcie);

•

Słupca – zajazd pocztowy z XVIII/XIX w. (ul Kościuszki 4);

•

Słupca -pozostałość murów miejskich (ul Kościuszki 4);

•

Słupca – Kościół p.w. św. Leonarda XVI w.

-17-
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Gmina Słupca

•

Kowalewo – Opactwo – kościół p.w. św. Piotra i Pawła z 1784 r. (zdjęcie);

•

Cienin Kościelny – kościół p.w. św. Katarzyny 1748 -1802;

•

Cienin Kościelny – zespół dworski (dwór, park, chlew) z XIX/XX w.;

•

Kąty – zespół dworski z XIX w.;

•

Kochowo – zespół dworski z XIX/XX w.;

•

Koszuty – kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła z 1720 r.;

•

Koszuty Parcele – zespół dworski.;

•

Kowalewo Opactwo – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Marcewo – wiatrak koźlak z XIX w.;

•

Młodojewo – kościół p.w. św. Mikołaja z 1775 r.;

•

Młodojewo Parcele – kuźnia z XIX w.;

•

Nowa Wieś – zespół dworski (dwór, park, budynek inwentarski, stodoła z XIX w.;

•

Rozalin – zespół dworski z XIX w.;

•

Żelazków – zespół dworski z XIX/XX w.;
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Gmina Strzałkowo

•

Strzałkowo – Kościół p.w. św. Doroty z XX w. (zdjęcie);

•

Strzałkowo Brudzew – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny z XIX w.;

•

Strzałkowo – zespół dworski z XIX w.;

•

Szemborowo – kościół parafialny;

•

Szemborowo – zespół dworski z XIX w.;

•

Graboszewo – kościół parafialny.;

•

Graboszewo – zespół dworski z XIX w.;

•

Paruszewo – zespół pałacowy z XIX w.;

•

Ostrowo Kościelne – kościół z 1717 – 1723 r.;

•

Skarboszewo – kościół;

•

Skarboszewo – dwór z XX w.;

•

Staw – kościół drewniany z 1780 r.;

•

Słomczyce – zespół dworski z 1870 r.;
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Gmina Zagórów

•

Zagórów – kościół parafialny z XVII – XVIII w.(zdjęcie);

•

Zagórów – kościół ewangelicki z XIX w.;

•

Augustynów – wiatrak drewniany z 1882 r.;

•

Imielno – wiatrak koźlak;

•

Kopojno – zespół dworski z XVIII/XIX w.;

•

Kopojno – zespół folwarczny z 1787 – 1880 r.;

•

Zagórów – układ urbanistyczny z 1407 r.;

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
Niewątpliwą atrakcją Powiatu Słupeckiego stają się coroczne festiwale kultury
słowiańskiej i cysterskiej, których zadaniem jest przypomnienie chlubnej przeszłości Lądu
oraz popularyzowanie wiedzy archeologicznej i historycznej.
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Do stałych punktów ich programu należą pokazy dawnych walk i rzemiosł,
inscenizacje historyczne, koncerty muzyki dawnej, wykłady popularno-naukowe, wystawy
archeologiczne, turnieje szachów średniowiecznych, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
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Poszczególne edycje festiwali w Ladzie wyróżnia staranny dobór tematów, ukazujących
w przystępny sposób problemy i klimat średniowiecznych czasów.
Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2005 roku pod
hasłem „Budujemy gród i klasztor w Lądzie”. Przypominała ona ważne wydarzenia związane
z powstaniem warowni wczesnośredniowiecznej, a także z założeniem w XII wieku klasztoru
cysterskiego.
rolnicy”

Druga

edycja,

zatytułowana

„Mnisi,

wojownicy

i

(24-25 czerwca 2006 r.), przybliżała widzom organizację

społeczeństwa średniowiecznego oraz funkcje spełniane przez jego podstawowe grupy. W
obydwu edycjach wystąpili znakomici wykładowcy (prof. Lech Leciejewicz, prof. Zofia
Kurnatowska, prof. Andrzej M. Wyrwa, prof. Jerzy Kłoczowski, prof. Jacek Banaszkiewicz i
prof. Karol Modzelewski), wykonawcy muzyki średniowiecznej, renesansowej i barokowej, a
także wykonawcy muzyki organowej, pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
oraz członkowie Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, a
także liczne grupy z całej Polski, odtwarzające średniowieczne zwyczaje wojenne, dawne
rzemiosła oraz obyczaje dawnych Słowian i cystersów. W imprezach aktywnie uczestniczy
również Drużyna Słowiańska „Warcianie”, w której, obok archeologów i historyków z
Poznania, działają również mieszkańcy Ziemi Słupeckiej.
Trzecia edycja festiwalu (2-3.06.2007) nosiła tytuł „Pielgrzymki i podróże”.
Dla człowieka średniowiecza, przywiązanego do własnego domu, wsi, grodu, zamku czy
miasta, wyprawa do miejsc bliskich lub dalekich była nie tylko ważnym wydarzeniem, ale też
wielkim wyzwaniem. Władcy objeżdżali swoje ziemie, by lepiej sprawować rządy,
misjonarze wyruszali w świat nawracać pogańskie ludy, pątnicy zdążali do świętych miejsc,
kupcy jeździli po dworach, grodach i targach, z kolei wojownicy szli na wojnę do cudzego
kraju w poszukiwaniu sławy i łupów. Jeździli też rolnicy, rzemieślnicy, muzycy, komedianci.
O wszystkich opowiadał właśnie III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.
„Ludzie, las i wilki” to hasło przewodnie czwartego Festiwalu Kultury
Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie, który odbył się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2008 roku.
O różnych relacjach zachodzących między człowiekiem i środowiskiem opowiadano podczas
festiwalu. Jak co roku, nie zabrakło pokazów, wykładów, wystaw, koncertów, a także zajęć
dla dzieci.
W programie znaleźć było można m.in.: Koncerty muzyki dawnej i folkowej (m.in. Teatr
Węgajty, Kwartet Jorgi), wykłady popularno-naukowe, wystawy, pokazy filmów
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(m.in. „Jasminum”, „Piotruś i wilk” – film animowany nagrodzony Oscarem w 2008 r. ),
rejsy po Warcie, zabawy edukacyjne dla dzieci, inscenizacje historyczne, a także prezentacje
dawnych rzemiosł oraz pokazy walk średniowiecznych.
Organizatorami festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Urząd Gminy w Lądku,
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Fundacja „PATRIMONIUM”, Wyższe Seminarium
Duchowne

Towarzystwa

Salezjańskiego

w

Lądzie

nad

Wartą,

Zespół

Parków

Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów
Polskich

Oddział w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Zagórowie, Fundacja „Unia

Nadwarciańska”.
Każda z kolejnych edycji festiwalu toczyła się w dwóch miejscach – przy
zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w klasztorze pocysterskim. Teren
oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenę, na której organizatorzy przybliżają dorobek
wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny.
Lądzkie Święto Słowian i Cystersów to największa impreza kulturalna
w regionie, skupia na sobie uwagę nie tylko okolicy, ale i całego kraju. W obchody tego
święta rokrocznie zaangażowane są lokalne i krajowe media (prasa, radio, telewizja).
Zarówno pierwsza, jak i druga edycja festiwalu spotkała się z uznaniem I Festiwal w 2005 roku otrzymał wyróżnienie w Konkursie Na Najciekawsze Wydarzenie
Muzealne Roku "Izabella 2005" w kategorii "Edukacja", z kolei II Festiwal (2006) zdobył
I nagrodę w V edycji konkursu "Najlepszy Obiekt Turystyki Aktywnej w Wielkopolsce"
(kategoria "Inne"). III Festiwal otrzymał Grand Prix w Konkursie Na Najciekawsze
Wydarzenie Muzealne Roku "Izabella 2007".
Powiatowe Spotkania z Folklorem
Folklor stanowi obszerną część kultury ludowej, jest trwałą wartością, którą należy podtrzymywać i propagować. W Powiecie Słupeckim i w całym regionie konińskim nie
brakuje osób i zespołów kultywujących tę tradycję.
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Mając na uwadze popularyzację dorobku artystów ludowych oraz promocję polskich wartości
kulturowych od 2000 roku w Słupcy odbywają się Powiatowe Spotkania z Folklorem, które
corocznie gromadzą wielu wykonawców i bardzo liczną publiczność. Gwiazdami wieczoru
obok zespołów ludowych z kraju i zagranicy były m.in. Irena Jarocka, Eleni, Kabaret OT.TO.
Wawrzynki Słupeckie
Rok rocznie organizowane są Wawrzynki Słupeckie impreza ta rozpoczyna się
koncertem organowym w kościele p.w. św. Wawrzyńca. Stamtąd uroczystości przenoszą się
do Muzeum Regionalnego, gdzie odbywa się tradycyjne spotkanie odpustowe.
Ekspedycja Nadwarciańska
Miłośnicy przyrody i turystyki pieszej mogą wziąć udział w corocznie
organizowanej Ekspedycji Nadwarciańskiej (Pieszej Wędrówce Szlakiem Doliny Warty) na
odcinku Ruda Komorska – Rzgów.
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Różnorodny, urozmaicony szlak wiedzie między drogami polnymi, leśnymi i szlakami
wytyczonymi przez PTTK, często brzegami Warty, starorzeczy i nadwarciańskich
rozlewisk.Turyści mijają między innymi: Pyzdry, Białobrzeg, Wrąbczyn, Ląd (zwiedzanie
klasztoru), Skokum, Oleśnicę, Lądek i Sługocin (przeprawa promowa przez rzekę).
Niezapomnianych wrażeń dostarcza zapewne obserwacja oraz bliski kontakt z unikalną florą
i fauną Parku.
Otwarte Zawody Wodne Drużyn OSP Województwa Wielkopolskiego.
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Od 2006 roku z inicjatywy: Starostwa Powiatowego w Słupcy, Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Słupcy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Słupcy,

Urzędu Gminy w Ostrowitem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowitem zorganizowane
są Otwarte Zawody Wodnych Drużyn OSP woj. Wielkopolskiego w Kosewie na wodach jeziora powidzkiego. Biorą w nich udział drużyny, które rywalizują w dwóch kategoriach: łodzie z silnikami o mocy 30 kM i łodzie z silnikami o mocy 31-50 kM. Gospodarzem zawodów jest Ośrodek Wypoczynkowo Żeglarski HORN w Kosewie.
Regaty Żeglarskie
Na wodach Jeziora Powidzkiego corocznie odbywają się Regaty Żeglarskie
„Na Powitanie Wakacji” o Puchar Starosty Słupeckiego z cyklu Puchar Polski Jachtów
Kabinowych Frans Maas Cup.

Regaty odbywają się na terenie położonego w północnej części jeziora Wojskowego Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego. Dysponuje on dużą ilością miejsc do cumowania, slipem,
warsztatem, domkami kempingowymi oraz polem namiotowym.
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Regaty na stałe wpisały się w kalendarz imprez powiatu słupeckiego, a w roku 2004 zostały
wpisane do cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych Frans Maas Cup, najbardziej
prestiżowych od paru lat regat rozgrywanych na polskich akwenach śródlądowych.
Regaty są największą imprezą żeglarską odbywająca się na największym w Wielkopolsce
Jeziorze Powidzkim.
Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
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Każdego roku organizatorzy przygotowują liczne atrakcje towarzyszące turniejowi takie jak
np.

przejażdżka

gnieźnieńską

kolejką

wąskotorową,

gry

i

zabawy

dla

dzieci.

Impreza ta corocznie gromadzi nie tylko tłumy uczestników, ale także publiczność, która
licznie przybywa na plaże jeziora, aby przyglądać się zmaganiom miłośników piłki plażowej.
Przybrodzin w powiecie słupeckim to wielkopolskie centrum plażowej piłki siatkowej.
Międzynarodowe Zawody Konne w Kościółkowie
Od 1997 roku w Kościółkowie działa Klub Jeździecki „Zagórów”. Odbywają się
tu już corocznie międzynarodowe zawody konne, w których uczestniczy 30 klubów z Polski
i 10 klubów z zagranicy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Zgodnie z statutem Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej
i turystyki, w tym gospodarowanie komunalnymi terenami rekreacyjnymi, urządzeniami
sportowymi, obiektami sportowymi. Swoje zadania Ośrodek realizuje poprzez organizowanie:
masowych imprez rekreacyjnych, turniejów, lig, festynów sportowych i rekreacyjnych,
różnorodnych form aktywnego wypoczynku indywidualnego i zespołowego, organizacji
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imprez, rajdów turystycznych, realizację zadań zleconych.
Na terenie Ośrodka zlokalizowane są następujące obiekty:
1. Stadion z zapleczem sanitarnym ( boisko do piłki nożnej z widownia na dwa tysiące
miejsc, 5 kortów o nawierzchni ceglastej, bieżnia żużlowa 400 m, skocznia w dal, rzutnia
kulą;
2. Strzelnica 50 metrowa do kbks z pawilonem strzeleckim – 14 stanowisk;
3. Hala widowiskowo – sportowa o wymiarach 42 x 28 m z widownią na 203 widzów,
dwie salki rekreacyjne;
4. Dwa boiska do piłki plażowej.
MOSiR jest organizatorem cyklicznych imprez: coroczne ligi: halowej piłki nożnej,
piłki siatkowej, tenisa stołowego, kierek, strzeleckie z kbks i broni pneumatycznej, turnieje:
piłki siatkowej, koszykowej, badmintona, tenisa stołowego, unihokeja, piłki nożnej, halowej
piłki nożnej, siatkówki plażowej, ringo, piłki nożnej plażowej, strzeleckie z kbks i broni
pneumatycznej, festyny sportowe i rekreacyjne, biegi wawrzynkowe, rekreacyjne zawody
pływackie, regaty żeglarskie, organizacja imprez w ramach „AKCJI ZIMA” i „AKCJI
LATO” imprezy turystyczne: rajd Taczanowskiego Szlakami Powstania Styczniowego, Złaz
Siedmiomilowców, Marsz Patrolowy, Powitanie Wiosny, Rajd Pieczonego Ziemniaka.
Z Ośrodkiem współpracują kluby i stowarzyszenia działające na terenie miasta m.in.:
Słupecki Klub Piłkarski, Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, Słupecki Klub Tenisa Stołowego,
UKS „KOPERNIK”, Słupecki Klub Bokserski, MKS MOS itp.
Kluby i towarzystwa sportowe
Do stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych mających siedzibę
na terenie powiatu słupeckiego należą:
1. Słupeckie Towarzystwo Tenisowe - głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie i ułatwianie członkom i sympatykom stowarzyszenia gry w tenisa ziemnego,
propagowanie tenisa jako sportu, którego uprawiać może każdy zainteresowany.
2. Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Lądzie - organizacja zajmuje się krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie
zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia
i sprawności fizycznej, prowadzą również działalność na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
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3. Słupeckie Towarzystwo Koszykówki „Grom”, zadaniem stowarzyszenia jest angażowanie mieszkańców miasta do różnorodnych for aktywności ruchowej, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez związki sportowe
4. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polanin” w Strzałkowie, prowadzi pomoc
w organizowaniu życia sportowego w gminach w oparciu o możliwości obiektowe
i sportowe, organizuje zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej z uwzględnieniem
funkcji

zdrowotnych.

Szczególnym

zadaniem

mieszkańców do różnorodnych form aktywności

jest

angażowanie

wszystkich

ruchowej dostosowanych do wieku,

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
5 Słupecki Klub Piłkarski, – Klub zajmuje się działalnością sportowa, którą osiąga
przez prowadzone w ramach klubu drużyny najwyższego, poziomu godnie
reprezentując miasto i gminę w toku szlachetnej rywalizacji sportowej, umożliwia
członkom klubu uczestniczenie w zajęciach z zakresu kultury fizycznej .
6. Słupecki Klub Tenisa Stołowego, - klub zrzesza miłośników sportu oraz zawodników sportowych, którzy biorą udział w prowadzonych rozgrywkach sportowych drużyn męskich i żeńskich. Duże osiągnięcia uzyskuje przez prowadzenie w ramach klubu drużyny najwyższego poziomu, które godnie reprezentują miasta

i gminy w

rozgrywkach sportowych.
7. Słupecki Klub Karate „ Do Shotokan”,- klub zajmuje się szerzeniem zainteresowań
wśród dzieci i młodzieży kulturą fizyczną i sportem, organizuje szkolenia sportowe
dla dzieci młodzieży umożliwiające zdobywanie wiedzy jakie korzyści zdrowotne
przynosi sport dla naszego organizmu. Organizuje zawody sportowe jak również
umożliwia uczestnictwo w imprezach i zawodach innych klubów.
8. Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy dalej” w Strzałkowie,- organizacja
ma duże znaczenie w środowisku osób niepełnosprawnych prowadzi integrację osób
niepełnosprawnych poprzez sport, turystykę, wypoczynek oraz imprezy artystyczne,
organizuje różne formy integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz szerszym, prowadzi poradnictwa, szkolenia konferencje dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz środowisk.
9. Stowarzyszenie „Klub Jeździecki” w Zagórowie,- zajmuje się kultywowaniem tradycji jazdy polskiej poprzez rozwój różnych dyscyplin jeździeckich oraz stałe podnoszenie ich poziomu.
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10. Wielkopolski Klub Karate „DO SHOTOKAN” w Słupcy,- głównym celem stowarzyszenia jest organizowanie imprez i zawodów sportowych związanych

z

walką karate, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród
społeczeństwa.
11. Słupecki Klub Bokserski „Sokół”,- do podstawowych zadań działalności klubu należy zagospodarowanie wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, zmniejszenie przestępczości w tej grupie, popularyzacja wspólnej zabawy przez sport udzielanie pomocy młodzieży zaniedbanej oraz dbałość o rozwój fizyczny młodzieży. Pielęgnowanie
tradycji pięściarstwa wielkopolskiego.
12. Ludowy Gminny Klub Sportowy „Hetman” w Orchowie, - głównym celem klubu
jest angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej,
gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań, organizowane szkoleń, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez organizacje wojewódzkie i krajowe.
13. Ludowy Zespół Sportowy „Czarni” w Ostrowitem, -zadaniem klubu jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów środowiska wiejskiego, współudział w dbałości

o zdrowie, roz-

wój fizyczny młodzieży, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
uczestników obozów szkoleniowych, sportowych wytypowanych przez Związki sportowe do podnoszenia kwalifikacji.
14. Ludowy Zespół Sportowy „Platan” w Stawie, klub zajmuje się organizowaniem dla
członków i sympatyków imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym, prowadzi
współpracę z innymi organizacjami realizującymi podobne działania w sferze kultury
fizycznej zapewnia zawodnikom Klubu udział w meczach zawodach i imprezach
sportowych.
15. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” w Chwałkowicach, zapewnia szkolnym zawodnikom odpowiedni kadrę trenersko-instruktorska, umożliwia zawodnikom udział
w meczach , zawodach i imprezach sportowych.
16. Ludowy Zespół Sportowy „Dynamic” w Sierakowie, angażowanie wszystkich
chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych
do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań., organizowanie zajęć sportowych dla
społeczności wiejskiej w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej

-31-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

i ruchowej, prowadzą szkolenia w sekcjach sportowych piłka nożna , koszykowa,
ręczna, lekkoatletyka.
17. Zagórowski Klub Sportowy, celem organizacji jest uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie samorządu terytorialnego, angażują wszystkich
sportowców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw dostosowanych
do wieku prowadzą również szkolenia dzieci w sekcjach sportowych takich jak; piłka
nożna, koszykowa, ręczna, lekkoatletyka organizacja współpracuje

z innymi kluba-

mi sportowymi oraz OSP, szkołami, LZS, SZS, ZHP.
18. Klub Sportowy „Orły” Huta Łukomska, zajmuje się różnorodną forma życia sportowego dla aktywności ruchowej, zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
19. Strzałkowski

Towarzystwo

„Futsal”,

zajmuje

się

uprawnianiem

sportu

w dziedzinie piłki nożnej uczestnicząc w imprezach sportowych innych klubów oraz
organizacji sportowych, propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne
i sport.
20. Rada Miejsko-Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zagórowie, prowadzi współdziałanie w zakresie sportu turystyki z samorządami terytorialnymi instytucjami i organizacjami poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych prowadzi szkolenie sędziów sportowych, organizatorów kultury fizycznej sportu
i turystyki, organizują szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób
niepełnosprawnych, współdziałają w organizowaniu kolonii i obozów sportowych
w celu wypoczynku dzieci i młodzieży.
21. Ludowe Zespoły Sportowe w Powiecie Słupeckim, założeniem stowarzyszenia jest
powoływanie do funkcjonowania sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportu,
organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży uzdolnionej zainteresowanej sportem
i turystyką, pomoc w uprawianiu sportu osób starszych oraz niepełnosprawnych
22. .Ludowy Zespół Sportowy Młodojewo, zajmuje się organizowaniem dla członków
klubu sympatyków imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym. Zapewnia zawodnikom udział w meczach zawodach i imprezach sportowych organizowanych

staraniem

Klubu

i

innych.

Prowadzi

popularyzację

sportu

ze szczególnym zwróceniem uwagi na etyczno-wychowawcze walory sportowej idei,
współzawodnictwa, wartości zdrowotne, rekreacyjne sportu i kultury fizycznej.
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Oddział PTTK w Słupcy
W Słupcy zlokalizowany jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego. PTTK organizuje imprezy turystyki kwalifikowanej poprzez 3 kluby: Klub
Turystyki Kolarskiej „BICYKL”, Klub Turystyki Kajakowej „GĄGOŁ” oraz Klub Turystyki
Pieszej i Motorowej. Imprezy cykliczne: Rajd Taczanowskiego Szlakami Powstania
Styczniowego, Złaz Siedmiomilowców, Marsz Patrolowy, spływy kajakowe, rajdy rowerowe,
piesze oraz samochodowe.
Baza wypoczynkowa
Bazę wypoczynkową na terenie Powiatu Słupeckiego

tworzą: ośrodki

wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, campingi, pola namiotowe. Szczegółowe i aktualne
informacje na temat poszczególnych obiektów uzyskać można bezpośrednio w Wydziale
Strategii Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy.
Marina Ląd - Przystań dla jachtów i łodzi na rzece Warcie
Marina została zaprojektowana i zbudowana od podstaw w latach 2003/2004. Zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Warty (km 370,32) w miejscowości Ląd, 300 m. w
dół rzeki od mostu Ląd - Zagórów. To kraina starorzeczy i łąk - centrum Nadwarciańskiego
Parku Krajobrazowego. Basen portowy i nabrzeże dysponują 16 miejscami do cumowania
przy pomostach pływających. Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września.
Ścieżki rowerowe
W

Powiecie

Slupeckim

zlokalizowana

jest

sieć

ścieżek

rowerowych:

Dookoła Jeziora Powidzkiego: Powiedz - Przybrodzin - Ostrowo - Anastazewo - Skrzynka
Mała - Lipnica - Kosewo - Giewartów - Kochowo - Polanowo – Powiedz; (Długość: 35 km)
Przebieg trasy przez wszystkie najbardziej atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe położone
nad

jeziorem

sprawia,

że

można

ją

rozpocząć

w

wielu

miejscowościach.

Dookoła Jeziora Niedzięgiel: OW Skorzęcin - Wytatkowo - Powidz - Charbin - Wiekowo –
Skorzęcin;

(Długość:

25

km)

Pokonując na trasie najwyższe wzniesienia mamy możliwość podziwiania pięknych panoram
jezior Niedzięgiel i Powidzkie. Z pamiątek historycznych na trasie wymienić należy dworki
z pozostałością parków w Charbinie i Skorzęcinie. Najbogatszą przeszłość historyczną
i

liczne

tego

pamiątki

ma

Powidz.

Urokliwe Doliny: OW Skorzęcin - Skorzęcin Rybaki - Skorzęcin - Stary Gaj - Gaj Żelażnica -33-
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Gaj Brzozówka - Ostrowite Prymas. - Raszewo - Kinno - Skubarczewo - Piłka OW

Skorzęcin;

(Długość:

29

km)

Bogata rzeźba terenu tworzy wiele urokliwych i malowniczych zakątków. Zabytki na tej
trasie to kościół w stylu neoromańskim z 1851 r. w Ostrowitym Prymasowskim oraz dom
o konstrukcji szachulcowej w tej samej ładnie położonej nad J. Ostrowickim miejscowości.
W

osadzie

leśnej

Piłka

znajduje

się

stary

młyn

wodny.

Leśny Ring: Wylatkowo - Zielątkowo -"Gruby Dąb" - Smolniki Powidzkie - Hutka –
Wydatkowo;

(Długość:

16

km)

Po drodze można zobaczyć pomnikowy "Gruby Dąb" rosnący w sercu Powidzkiego Parku
Krajobrazowego.
Trasy nie oznakowane: -Wielka Orchowska - Orchowo Górne - Wólka Orchowska - Linówiec
- Mlecze - Suszewo - Osówiec - Szydłówiec -"Gróby Dąb" - L. "Głucha Puszcza" Gałczynek - Skubarczewo - Piłka - Kinno - Słowikowo - Rękawczyn - Myślątkowo Orchowo

Dolne;

(Długość:

50

km)

Cztery Jeziora: Wilczogóra - Wilczyn - Mrówki - Świętne - Suszewo - Osówiec - Szydłówiec
- Anastazewo - Tręby Stare - Zygmuntowo - Wilczyn – Wilczogóra; (Długość: 30 km).
Kolej wąskotorowa
Niewątpliwą atrakcją jest możliwość przejażdżki kolejką wąskotorową. Stwarza
ona możliwość łatwego kontaktu z historią, ponieważ szlaki kolejowe, budynki dworcowe,
jak i tabor przenoszą nas o kilkadziesiąt lat wstecz.
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Trasa

kolejki

biegnie

między

innymi

przez

piękne

tereny

Powidzkiego

Parku

Krajobrazowego. Turyści z okien wagonów mogą oglądać piękne pejzaże stworzone przez
naturę, aby w końcu dotrzeć do plaż w Przybrodzinie czy Anastazewie.
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4. Środowisko naturalne
A. Charakterystyka środowiska
Powierzchnia Powiatu Słupeckiego ma charakter równinny z niewielkimi
nachyleniami. Różnica między najniżej i najwyżej położonymi punktami wysokościowymi na
terenie powiatu wynosi 59,7 m. Obszar powiatu pod względem geograficznym leży w obrębie
Niecki Szczecińsko – Łódzko – Nidziańskiej. Na terenie powiatu występują udokumentowane
złoża węgla brunatnego a także kruszywa naturalnego. Węgiel brunatny zlokalizowany jest na
obszarze gminy Ostrowite. Z kolei w gminie Strzałkowo zlokalizowane jest jedno złoże
ilastej ceramiki budowlanej a w gminach Zagórów, Ostrowite oraz Strzałkowo stwierdzono
występowanie pokładów torfu.
Pod względem hydrologicznym dla wód podziemnych, Powiat Słupecki znajduje
się w mikro-rejonie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Wody podziemne
są głównym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę do picia i występują w utworach
czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kredowych. Utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe
rozdzielone są warstwami glin zwałowych oraz iłów poznańskich. Teren powiatu znajduje się
w obrębie 4 głównych zbiorników wód podziemnych: Subzbiornik Inowrocław – Gniezno,
Wielkopolska Dolina Kopalna, Pradolina Warszawa – Berlin oraz Zbiornik rzeki Prosna.
Na jakość wód podziemnych Powiatu Słupeckiego mają wpływ zanieczyszczenia
antropogeniczne, występujące na terenach zurbanizowanych oraz eksploatowanych rolniczo.
Objawia się to w głównej mierze przez infiltrację wody deszczowej, która wraz
z zanieczyszczeniami (środki ochrony roślin, zanieczyszczenia bytowo – gospodarcze itp.)
przedostają się do wód gruntowych. Z czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych poziomów
wodonośnych korzystają następujące gminy powiatu Lądek, Orchowo, Ostrowite, miasto
Słupca. Z kolei poziomy wodonośne czwartorzędowe, trzeciorzędowe oraz dodatkowo
kredowe eksploatowane są przez gminy Powidz, Słupca, Strzałkowo oraz Zagórów.
Powiat Słupecki posiada znaczne zasoby wód powierzchniowych, zarówno
stojących jak i płynących. Głównym ciekiem jest rzeka Warta i jej dopływy m. in. Meszna,
Czarna Struga oraz Wrześnica. Przez Powiat Słupecki (gmina Lądek oraz Zagórów)
przepływa 21,7 km rzeki Warty z całej długości rzeki, która wynosi 824,0 km. Wody rzeki
Meszny zasilają Zbiornik Słupecki oraz są wykorzystywane do celów rolniczych.
W granicach zlewni Meszny znajdują się trzy jeziora powyżej 50 ha tj. Powidzkie, Słupeckie
-36-
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i Kosewskie. Zlewnię Czarnej Strugi w głównej mierze zajmują pola uprawne a 30 %
pokrywają lasy. Wszystkie w/w dopływy rzeki Warty mają w niewielkim stopni rozwiniętą
sieć własnych dopływów. Do podstawowych cieków obszaru słupeckiego zalicza się także:
Suchą Rzekę, Bartosz, Bawół, Kanał Sierakowski. Kanał Lubiecz, Struga Ostrowicka, Kanał
Suszewski, Kanał „B”, Kanał Czarnobrodzi, Kanał do Jeziora, Noteć Zachodnią, Kanał
Kosewski, Strugę Rudnik, Strugę Grabieniecką, Kanał Gać. Łączna długość podstawowych
cieków wodnych przepływających przez powiat wynosi 130,12 km Na terenie Powiatu
Słupeckiego występują także naturalne zbiorniki wodne oraz sztuczne zbiorniki retencyjne
zasilane głównie wodami powierzchniowymi. Jeziora naturalne w liczbie około 17 obejmują
powierzchnię ponad 2 000 ha co stanowi 2,4 % ogólnej powierzchni powiatu. Największe
jeziora to: Jezioro Powidzkie o powierzchni 1 035,9 ha oraz Jezioro Ostrowickie
o powierzchni 314,5 ha. Część jezior zlokalizowana jest w obrębie Powidzkiego Parku
Krajobrazowego. Jeziora charakteryzują się najczęściej długim i wąskim kształtem
o znacznych głębokościach i nierównym dnie. Z kolei do podstawowych zbiorników
retencyjnych powiatu należą: Jezioro Słupeckie oraz zbiornik retencyjny Budzisławsko –
Suszewski. Administratorem obiektów jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych. W zlewni zbiornika słupeckiego dominują grunty orne i ma on charakter
retencyjno – rolniczo – rekreacyjny podobnie jak zbiornik Budzisławsko – Suszewski.
Na terenie powiatu występują także obiekty małej retencji wodnej w postaci stawów czy
wyrobisk poeksploatacyjnych wypełnionych wodą oraz tereny podmokłe.
Gleby piaskowe stanowią przede wszystkim pokrywę glebową Powiatu
Słupeckiego. Gleby w większości są zaklasyfikowane do średnich i niższych klas
bonitacyjnych: 40 % stanowią ziemie V i VI klasy bonitacyjnej, 37 % IV klasa, 22 %,
III klasa a II klasa występuje w znikomym stopnia a I klasy brak. Ze względu na jakość gleb
na terenie powiatu preferowane są uprawy o mniejszych wymaganiach. Gleby występujące na
terenie powiatu sprzyjają również uprawie roślin na cele energetyczne. Część gleb na terenie
powiatu została objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych.
Nadwarciański Park Krajobrazowy
Nadwarciański Park Krajobrazowy powstał rozporządzeniem Wojewody Konińskiego

w 1995 roku. Utworzony został w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych

cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lę-
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gowych ptaków, a także zabezpieczenia wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje
13 428 ha powierzchni w obrębie gmin Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów.

Obszar

Nadwarciańskiego

Parku

Krajobrazowego

uznano

za

jedną

z 7 najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce oraz zakwalifikowano go
do najcenniejszych ornitologicznych obszarów Europy, a w 1995 roku międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu rangę ogólnoświatową – „Globaly Important Bird
Areas”.
Nadwarciański Park Krajobrazowy jest częścią doliny środkowej Warty, uznanej za
ostoję ptaków wodnobłotnych o randze międzynarodowej. Na terenie Parku stwierdzono
232 gatunków ptaków, z czego 147 obecnie lęgowych. Niezwykle bogata i różnorodna jest
także szata roślinna, stwierdzono w Parku ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych tworzą-38-
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cych około 230 zbiorowisk roślinnych. Na skutek oddziaływania rolnictwa znacząco ograniczone zostały powierzchnie lasów na korzyść zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych. Łęgi
wierzbowe i towarzyszące im zarośla wiklinowe zachowały się jedynie w strefie najbliższej
koryta rzeki. Ten rodzaj lasów zaliczany jest obecnie do najrzadszych w Europie. Niewielkie
skrawki zachowane jeszcze nad Wartą są miejscem występowania wielu rzadkich gatunków
roślin i zwierząt. W tym zbiorowisku odnaleziono zagrożone wyginięciem porosty: mąklę tarniową i brodaczkę. Stwierdzono w tych lasach gniazdowanie kilkudziesięciu gatunków ptaków
(w tym rzadkie podróżniczki), tu swoje żeremia budują bobry. W pewnym oddaleniu od rzeki
znajduje się strefa dużych, stosunkowo młodych starorzeczy. Szerokością i głębokością dorównują, a czasem przewyższają Wartę. Lustro wody w płytszych miejscach porastają rośliny
o liściach pływających, np. grzybienie białe. Sporadycznie zobaczyć można najmniejszą roślinę kwiatową świata, liczącą około 1 mm wolffię bezkorzeniową. Głębsze strefy zajmują rogatek sztywny i pływacz zwyczajny. Brzegi starorzeczy pokrywa roślinność szuwarowa najczęściej budowana przez trzcinę, mannę mielec, mozgę trzcinowatą i turzycę zaostrzoną. Starorzecza zamieszkują liczne zwierzęta. W tym pięknym krajobrazie najbardziej charakterystycznym elementem są ptaki. Gniazda w szuwarach zakładają bąki, gęsi gęgawy, żurawie, rybitwy
czarne, śmieszki, łyski, kureczki zielonki i nakrapiane, kokoszki, błotniaki stawowe, brzęczki.
Kolejną strefą w dolinie są rozległe łąki. Jednymi z najczęstszych są łąki wyczyńcowe. Osobliwością Parku są łąki trzęślicowe, zanikające w skali kontynentu. Również łąki są miejscem
gniazdowania niezwykle ważnych gatunków ptaków. Dla wielu tych ptaków dolina środkowej Warty jest jednym z podstawowych lęgowisk w Polsce. Pośród łąk odnaleźć można lokalne wyniesienia terenu oraz wydmy.
Powidzki Park Krajobrazowy
Powidzki Park Krajobrazowy powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. Powierzchnia Parku wynosi 24 600 ha, w obrębie gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Położony jest w obrębie Powidzko - Bieniszewskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.
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Utworzony został w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych oraz kulturowych.
Swoistą cechą krajobrazu tego regionu jest system 17 jezior polodowcowych, wąskich, długich i głębokich. Znajdują się tutaj jedne z największych i najczystych jezior w Polsce: Powidzkie i Skorzęcińskie. Większość jezior połączona jest drobnymi ciekami i sztucznymi kanałami, brak natomiast dużych rzek.
Stosunkowo bogata jest szata roślinna Parku, stwierdzono tam bowiem
990 gatunków roślin naczyniowych w 216 zbiorowiskach roślinnych. Wśród roślin
61 gatunków podlega prawnej ochronie. Obecnie występują na tym terenie 22 gatunki ryb.
Gleby mają charakter mineralny w postaci piasków i mad, dlatego też na terenie parku
występują liczne piaszczyste wydmy. Powidzki Park Krajobrazowy posiada powierzchnię
24600 ha i obejmuje m. in. Gminy Orchowo, Powidz, Ostrowite i Słupca). Obszar ten ma
wysokie wartości przyrodniczo – kulturowe i turystyczne. Rzeźba terenu obejmuje formy
wydmowe, zamarłe odcinki dolin rzecznych, skarpy erozyjne, równiny akumulacyjne,
wzgórza morenowe zagospodarowane rolniczo oraz doliny rzeczne wypełnione torfem.
W powiecie ustanowiono także strefy obszaru chronionego krajobrazu: Powidzko –
Bieniaszewski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Pyzdrski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Na terenie Powiatu Słupeckiego znajdują się także obszary zaliczane do sieci
NATURA 2000 (rysunek nr 10) wchodzące w skład: Doliny Środkowej Warty, Ostoi
Nadwarciańskiej oraz Pojezierza Gnieźnieńskiego.
-40-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

Parki Krajobrazowe i obszary chronione w Powiecie Słupeckim

-41-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO
Tab. 5

Ochrona przyrody i krajobrazu
Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie
chroniona a
ogółem
w tym
Wyszczególnienie

2004
2005
2006

w ha

w
%
powierzchni
ogółem

rezerwaty
przyrody b

40813,0
40813,0
40786,0

48,7
48,7
48,7

-

parki
krajobrazowe
bc

22477,0
22477,0
22477,0

obszary
chronionego
krajobrazu c

18336,0
18336,0
18309,0

Pomniki
przyrody

64
64
64

-

Dane: www.stat.gov.pl
a - łącznie z obiektami na mocy uchwał rady gmin., b Bez otulin, c Bez powierzchni rezerwatu i innych form
ochrony przyrody położonych na terenie parku krajobrazowego i ochrony chronionej krajobrazu.

Na terenie Powiatu Słupeckiego lasy należą do dwóch Nadleśnictw (Gniezno oraz
Grodziec). Część lasów na terenie powiatu nie stanowi własności Skarbu Państwa a nadzór
nad nimi sprawuje Starosta. Powiat posiada lesistość na poziomie 15 %. Lasy to oddzielone
od siebie kompleksy, różniące się pod względem gatunkowym i siedliskowym.
Pod względem zalesienia gmina Powidz i Orchowo posiada największe zasoby. Lasy
obejmują następujące kategorie: glebochronne, wodochronne (zasoby wód podziemnych),
wodochronne (wzdłuż cieków i siedlisk wilgotnych), wokół miast, obronne. W lasach
prowadzi się gospodarkę leśną zapewniającą utrzymanie spełnianych funkcji ochronnych,
spełniają one także funkcję rekreacyjną, produkcyjną oraz poza produkcyjną. Do tej ostatniej
zalicza się funkcje ekologiczne oraz społeczne. W lasach występują takie gatunki zwierząt
jak: jelenie, sarny, daniele, dziki, lisy, jenoty, zające kuny i inne. Na terenach powiatu
występują różnego rodzaju gatunki ptactwa (m. in. bocian biały i czarny, czapla siwa, perkoz,
kormoran) i ryb (m. in. szczupak, sielawa, sieja).
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Tab. 6

Ważniejsze dane o leśnictwie

Powierzchnia gruntów leśnych
z ogółem – grunty publiczne
w tym

Rok

W
zasobie
ANR

własnoś
ć gmin

Lesisto
ść
w%

-

-

38,0

3,7

2521,2

2494,2

27,0

26,1

22,3

66,3

63,3

59,3

4,0

3,0

2,8

1817,5

1752,6

1746,2

1746,2

-

6,4

18,5

936,6

928,4

716,3

607,8

605,8

2,0

108,5

8,9

Powidz

4031,2

3916,1

3820,6

3811,4

3810,4

1,0

9,2

48,9

Słupca
Strzałkowo
Miasto Słupca

718,4
1376,4
38,0

715,6
1358,2
38,0

420,6
1163,9
38,0

417,6
1163,9
-

412,6
1128,9
-

5,0
35,0
-

3,0
38,0

4,9
9,5
3,7

Zagórów

3608,2

3551,8

2574,4

2521,3

2494,3

27,0

26,1

22,3

Lądek

274,2

274,2

66,3

63,3

59,3

4,0

3,0

2,8

Orchowo

1849,7

1819,1

1754,3

1747,9

1747,9

-

6,4

18,5

Ostrowite

937,4

929,0

717,3

608,8

605,8

3,0

108,5

8,9

Powidz

4032,0

3916,8

3821,4

3812,2

3811,2

1,0

9,2

48,9

Słupca
Strzałkowo
Miasto Słupca

720,6
1382,2
38,0

717,6
1364,0
38,0

423,5
1169,9
38,0

420,5
1169,9
-

412,5
1128,9
-

8,0
41,0
-

3,0
38,0

5,0
9,6
3,7

Zagórów

3609,3

3552,9

2548,5

2522,4

2495,4

27,0

26,1

22,2

Lądek

274,2

274,2

66,3

63,3

59,3

4,0

3,0

2,8

Orchowo

1849,7

1819,1

1754,3

1747,9

1747,9

-

6,4

18,6

Ostrowite

936,9

928,5

716,8

608,8

605,8

3,0

108,0

9,0

Powidz

4032,0

3916,8

3821,4

3812,2

3811,2

1,0

9,2

48,5

720,6
1382,0

717,6
1364,0

423,5
1169,7

420,5
1169,7

412,5
1128,7

8,0
41,0

3,0
-

5,0
9,6

ogółem

w tym
lasy

razem

38,0

38,0

38,0

-

Zagórów

3608,2

3551,6

2547,3

Lądek

274,2

274,2

Orchowo

1848,0

Ostrowite

Wyszczególnienie

własn.
Skarbu
Państw.

w
zarządz
ie
Lasów
Państw.

w ha
Miasto Słupca

2004

2005

2006

Słupca
Strzałkowo
Dane: www.stat.gov.pl

-43-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO
Wyk 3. Użytki leśne powiatu

15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2004

2005

2006

Powierzchnia gruntów leśnych ogółem [ha]
W tym lasy [ha]
Własność Skarbu Państwa [ha]
Właność gmin [ha]

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Powiecie
Słupeckim jest droga krajowa nr 92 oraz autostrada A2. Emisja zanieczyszczeń powietrza
powodowana jest także przez sektor komunalny, zakładów usługowych i indywidualnych
gospodarstw. Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych.
Tab. 7
Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń dla Powiatu Słupeckiego
Emisja zanieczyszczeń
pyłowych

gazowych
w tym

Wyszczególnienie

ogółem

w tym ze
spalania
paliw

ogółem

dwutlenek
siarki

dwutlenek
węgla

wt

2004
2005
2006

38
30
36

35
26
32

32142
34597
32593

43
33
23

31991
34479
32470

Zanieczyszczenia
zatrzymywane
w urządzeniach do
redukcji zanieczyszczeń w
% zanieczyszczeń
wytworzonych
pyłowych

gazowych a

86,1
85,8
99,7

-

a – bez dwutlenku węgla
Dane: www.stat.gov.pl
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Powiat Słupecki zagadnienia związane z ochroną środowiska realizuje zgodnie

z

opracowanym w listopadzie 2003 r. „Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu
Słupeckiego”.

B. Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Słupeckiego został wykonany zgodnie
z ustawowymi wymogami (ustawa o odpadach – art.. 14 i inne pokrewne). Przy tworzeniu
opracowania kierowano się również wskazaniami Ministerstwa Środowiska w tym zakresie
oraz wytycznymi zawartymi w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
W planie tym dokonano szczegółowej analizy istniejącego stanu gospodarki odpadami.
W chwili sporządzania w/w dokumentu systemem zbiórki odpadów objętych było od 30 do
80% mieszkańców gmin powiatu. Selektywna zbiórka odpadów wtórnych prowadzona była
na terenie gmin Orchowo, Ostrowite, Powidz, Miasto Słupca, Zagórów. W powiecie nie była
prowadzona pełna ewidencja powstających odpadów pozwalająca na dokładne określenie ich
ilości. Zaproponowana zmiana systemu gospodarki odpadami oparta była na następujących
założeniach funkcjonalnych:
−

Prowadzenie gospodarki odpadami w oparciu o model międzygminny – aktywizacja
działalności Związku Gmin Regionu Słupeckiego.

−

Gromadzenie odpadów – wprowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów.

−

Zbiórka odpadów – podmiot powołany przez Związek Gmin Regionu Słupeckiego.

−

Odzysk i przetwarzanie odpadów.

−

Unieszkodliwianie odpadów.

Wprowadzenie danych elementów systemu gospodarki odpadami wiązało się z poniesieniem
nakładów na jego budowę i obsługę. Do głównych zaliczono następujące:
•

system gromadzenia odpadów – koszty zakupu pojemników i worków

•

system zbiórki odpadów – koszty obsługi rozstawionych pojemników i worków
Zestawienie

informacji o

zrealizowanych

przedsięwzięciach

w zakresie

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu w latach 2004 - 2006 zawiera
poniższa tabela
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Tab. 8

Zestawienie o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami
Nazwa zadania w
Lp.
Okres
Opis podjętych działań
powiatowym planie
realizacji
gospodarki odpadami
Przyjęcie
powiatowego Powiatowy Plan gospodarki Odpadami dla Powiatu
1
2003
2

2003-20
06

planu gospodarki
odpadami.

Słupeckiego uchwalono w dniu 20.02.2004r., uchwałą nr
XV/71/04

Działania Związku
Gmin Powiatu
Słupeckiego w zakresie
gospodarki odpadami

Na terenie powiatu dział Związek Gmin Regionu Słupeckiego.
Obejmuje gminy Lądek, Zagórów, Orchowo, Strzałkowo,
Ostrowite, gminę Słupca i miasto Słupca. Gminy związku nie
mają wspólnego programu gospodarki odpadami. Związek
prowadzi działania w różnych tematach, także niektóre
zagadnienia z gospodarki odpadami: selektywna zbiórka
odpadów, zakup pojemników, działania edukacyjne.
Przygotowywany jest wspólny program usuwania azbestu
z gmin związku oraz trwają rozmowy na opracowaniem
aktualizacji programu gospodarki odpadami wspólnie dla
wszystkich gmin związku.
W związku nie uczestniczy Gmina Powidz, która posiada
własne składowisko odpadów komunalnych.
Wdrożono selektywną zbiórkę odpadów na terenach
publicznych, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki na
terenach publicznych i w szkołach. Opróżnianie pojemników
w ramach działań związku gmin. W akcji zakupu pojemników
do selektywnej zbiórki i ich opróżniania uczestniczy też Urząd
Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Wprowadzenie nowego
systemu zbierania
odpadów.

W trakcie realizacji jest system worków do selektywnej zbiórki
u wytwórców odpadów. Projekt realizuje związek gmin.

3

2003-20
06

Realizacja programu
edukacyjnego
w zakresie gospodarki
odpadami.

Ulotki, konkursy, informacje w lokalnej prasie, radiu,
uczestnictwo w ogólnokrajowych akcjach np. Sprzątanie
Świata, działalność doradczo informacyjna w urzędach.
Prowadzenie akcji „Dobra Torba” w ramach ograniczania
użycia plastykowych torebek reklamowych.
Inicjatywy prowadzono w ramach działań Starostwa
Powiatowego, związku gmin oraz indywidualnie prowadzone
przez gminy.
Efektem było zwiększeni liczby selektywnie zbieranych
odpadów n.

4

2003-20
06

Objęcie wszystkich
mieszkańców gmin
w obrębie powiatu
zorganizowanym
odbiorem odpadów
komunalnych.

W mieście Słupca – 100% (2005r),
Pozostałe gminy - w trakcie realizacji.
Z powodów ekonomicznych, organizacyjnych oraz niechęci
niektórych mieszkańców zwłaszcza z terenów wiejskich do
przystąpienia do takiego programu. Są to na ogół ludzie biedni,
niepracujący, z ciągłymi problemami finansowymi lub
społecznymi. Innym problem są tereny letniskowe wokół jezior,
gdzie mieszkańcy przebywają tylko okresowo. Planuje się tam
rozstawienie zbiorczych pojemników na odpady komunalne i
do selektywnej zbiórki odpadów.
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5

2003-20
06

6

2003-20
06

7

2003-20
06

8

2003-20
06

9

2003-20
06

10

2003-20
06

11

2003-20
06

Realizacja planu
redukcji ilości odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji,
kierowanych na
składowiska odpadów.
Wdrożenie w gminach
na terenie powiatu
systemu selektywnego
zbierania odpadów
ulegających
biodegradacji.
Budowa lokalnych
kompostowni odpadów.

Wdrożenie na terenie
powiatu systemu
selektywnego zbierania
odpadów
wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i
elektronicznego.
Budowa instalacji do
demontażu odpadów
wielkogabarytowych na
terenie powiatu.
Wdrożenie na terenie
gminy systemu
selektywnego zbierania
odpadów budowlanych.

Budowa zakładu
recyklingu odpadów
budowlanych.
Budowa systemu
selektywnego zbierania
odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych.

Większość odpadów komunalnych jest wywożona poza teren
powiatu i tam poddawane procesom sortowania, odzysku
i unieszkodliwiania. Na terenach wiejskich kompostowanie
odbywa się na nieruchomości właściciela.

Większość odpadów komunalnych jest wywożona poza teren
powiatu i tam poddawane procesom sortowania, odzysku
i
unieszkodliwiania. Na terenach wiejskich kompostowanie
odbywa się na nieruchomości właściciela. Dla zarządu dróg
zakupiono rębarkę, w celu zagospodarowania drobnych gałęzi
na paliwo opałowe.
Na terenie powiatu nie zbudowano instalacji przetwarzania
odpadów ulegających biodegradacji.
Większość odpadów komunalnych jest wywożona poza teren
powiatu i tam poddawane procesom sortowania, odzysku
i
unieszkodliwiania. Na terenach wiejskich kompostowanie
odbywa się na nieruchomości właściciela
System w trakcie realizacji. Firmy uzyskujące zezwolenia do
odbioru odpadów komunalnych mają zorganizować odbiór
odpadów wielkogabarytowych.
Punkty takie działają już w: mieście Słupca (1), Powidz (1).

Firmy uzyskujące zezwolenia do odbioru odpadów
komunalnych mają zorganizować odbiór odpadów
wielkogabarytowych. Instalacja taka w trakcie realizacji istnieje
w Mieście Słupca (1).
Punkty selektywnego zbierania odpadów budowlanych w
trakcie realizacji działa w: mieście Słupca (1). Firmy
uzyskujące zezwolenia do odbioru odpadów komunalnych mają
zorganizować odbiór odpadów budowlanych. Część z tych
odpadów będzie odzyskiwana w ramach planowanych do
uruchomienia stacji wstępnego sortowania odpadów
komunalnych na poszczególne frakcje. System w trakcie
realizacji.
Na terenie powiatu nie zbudowano zakładu recyklingu
odpadów budowlanych.
Tak dla baterii.
Pojemnikowy w szkołach i urzędach. Dla szkół w formie
konkursu. Roczny około 1000-2000 kg Realizowany przez
Starostwo powiatowe w Słupcy.
Dla przeterminowanych leków. Pojemniki w niektórych
aptekach na terenie powiatu. Realizowany przez właścicieli
aptek. Rocznie około 300 kg
Odbiór opakowań po środkach ochrony roślin przez placówki
sprzedaży takich środków. Wynosił od 0 do 76% sprzedanych
środków.
Zebranie i przekazanie do zniszczenia przeterminowanych
odczynników z szkół powiatu jesienią w październiku 2003r.
Łącznie zebrano 1128 kg Akcja realizowana z środków
powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
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Zebranie i przekazanie do zniszczenia zużytych lamp
świetlówek z szkół powiatu w roku marzec 2004r. Łącznie
zebrano 676 kg Akcja realizowana z środków powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Zebranie i przekazanie do zniszczenia zużytego sprzętu
elektrycznego z szkół powiatu w roku marzec 2005r. Łącznie
zebrano 12517 kg Akcja realizowana z środków powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska.
Jeżeli tak, to określić: rodzaj systemu (pojemnikowy,
stacjonarny, objazdowy, inny - opisać jaki), liczbę i procent
mieszkańców w poszczególnych gminach oraz ogółem
w
powiecie objętych systemem, częstotliwość odbioru odpadów,
ilość odpadów zbieranych w ciągu roku w poszczególnych
gminach oraz ogółem w powiecie.
Budowa instalacji
Na terenie powiatu nie została zbudowana instalacja do
termicznego
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów
przekształcania
komunalnych.
odpadów
Na terenie powiatu nie powstaje wystarczająca ilość odpadów
niebezpiecznych
niebezpiecznych uzasadniająca budowę takiej instalacji.
wydzielonych z grupy
Odpady transportowane są poza granice powiatu.
odpadów komunalnych.
Większość odpadów komunalnych jest wywożona poza teren
13
2003-20 Budowa zakładu
zagospodarowania
powiatu i tam poddawana zagospodarowaniu.
06
odpadów.
Źródło: „Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Słupeckiego” z 2003 r.

12

2003-20
06
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5. Rolnictwo
Rolnictwo jest jednym z głównych źródeł dochodów ludności gmin Powiatu
Słupeckiego, dominują małe i średnie gospodarstwa rolne. Grunty rolne stanowią przeciętnie
2/3 powierzchni każdej z gmin powiatu. Obok produkcji rolniczej w powiecie funkcjonują
gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze , które zajmują się produkcją warzyw na zaopatrzenie

rynku lokalnego oraz rynków hurtowych. Na terenie powiatu prowadzona jest również
lokalnie produkcja pszczelarska funkcjonująca w oparciu o zrzeszenie producentów w kole
pszczelarskim. Gospodarka rynkowa zmusza rolników do poznania zasad ekonomiki
i marketingu, aby mogli zmienić system zarządzania gospodarstwem i produkować pod
potrzeby rynku. Zmniejszająca się opłacalność produkcji rolniczej zmusza rolników do
obniżenia kosztów jednostkowych produkcji, poprzez zwiększenie wydajności i skali
produkcji poprawę jakości produktów oraz poszukiwanie innych źródeł zarobkowania. Drogą
rozwoju dla gospodarstw rolnych z terenu gminy mogą być gospodarstwa agroturystyczne.
Obecnie są to trzy gospodarstwa, które nadal się rozwijają, mają klientów, wymierne efekty
ekonomiczne, są zauważane w krajowej rywalizacji gospodarstw.
Pewną nadzieją dla rolników Powiatu Słupeckiego są dopłaty do rolnictwa po przystąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Tab. 9

Powierzchnia użytków rolnych w Powiecie Słupeckim

Gmina

Powierzchnia ogółem

Pow. użytków rolnych(%
ogólnej pow.)

Ilość gosp. rolnych

Słupca

14 493

87,2

3068

Zagórów

15 959

72,2

1660

Lądek

9 832

85,3

985
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Orchowo

9 812

71,3

380

Ostrowite

10 410

79,4

917

Powidz

8 015

68,5

244

Strzałkowo

14 239

81

977

Dane: Urzędy Gmin

Warunki rolne oraz charakterystyka gospodarstw rolnych w poszczególnych gminach powiatu
przedstawia się następująco:
Słupca
W gminie Słupca użytki rolne można podzielić na trzy rodzaje ze względu na ich
wykorzystanie: grunty orne 12 250 ha, sady 50 ha, łąki, pastwiska 810 ha. Przeważają
gospodarstwa rolne o powierzchni od 10 do 50 ha stanowią one ok. 89%. Większość gruntów
rolnych ok 62% to klasy III i VI, 17% to grunty klasy V, 21% klasy VI.
Zboża stanowią 77% upraw w gminie pozostałe to ziemniaki (ok. 17%), buraki pastewne
(ok. 3%). Zdecydowaną większość hodowli stanowią trzoda chlewna oraz bydło. Pozostałe to
owce, kozy, konie, króliki, drób, nie jest to jednak prowadzone na dużą skale głównie na
potrzeby gospodarstw.
Lądek
Charakterystyka użytków rolnych w gminie Lądek: grunty orne 6 503 ha (77,6%), sady 47,7
ha (0,57 ha), łąki 1 611,9 (19,2%), pastwiska 221,3 ha (2,6%), inne 275,2 ha (3,3%).
Grunty orne dzielą się na następujące klasy: III 1 860 ha, IV 2 683 ha, V 950 ha, VI 950 ha,
VIz 60 ha
Główne rodzaje upraw: zboża ogółem 5 132 ha, ziemniaki 367 ha, buraki cukrowe 269 ha,
rzepak 384 ha, pastewne 181 ha, warzywa 30 ha. W gospodarstwach na terenie gminy hoduje
się głównie bydło, trzodę chlewną, owce, konie oraz drób.
Orchowo
Powierzchnia gruntów ornych wymosi 6 442 ha (co stanowi 92% całości użytków rolnych),
sady 26 ha (co stanowi 0,4% całości), łąki trwałe 313 ha (4,5 % użytków rolnych), pastwiska
trwałe 217 ha (3,1%). Grunty orne Gmina Orchowo:II - 3,1500, III - 370,0039,
IV - 1108,6503, IVa - 2538,1162, IVb - 1255,0789, V - 1004,5891, VI - 162,2609 Główne
uprawy to zboża tj. pszenżyto, jęczmień, pszenica, żyto, mieszanki zbożowe oraz ziemniaki,
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buraki cukrowe, rzepak, kukurydza. W gminie hoduje się bydło, trzodę chlewną oraz owce.
Ostrowite
W gminie Ostrowite procentowy podział użytków rolnych przedstawia się następująco:
grunty orne 92,5%, pastwiska trwałe 3,8%, łąki trwałe 3,2%, sady 0,4% Grunty orne
w gminie to: III A – 0,4%, III B – 7,1%, IV A - 25,2%, IV B – 19,1%, V – 21,5%,

VI -26,7% Głównie uprawia się zboża tj.: pszenica, owies, jęczmień, żyto.
Powidz
Podział użytków rolnych: grunty orne 2025 ha, łąki i pastwiska 291 ha, sady 16,7 ha
Grunty orne dzielą się na następujące klasy: IIIa 94,2731 ha, IIIb 68,6144 ha,
IVa 545,3461 ha, IVb 89,9015 ha, V 677,8477 ha, VI 542,8962 ha, VIz 5,8225 ha
Strzałkowo
Użytki rolne w gminie dzielą się następująco: grunty orne – 90,5 %, łąki – 3 %,
pastwiska -3 %, gruntu rolne zabudowane – 2 %, rowy – 1 %, sady – 0,5 %. Dominują grunty
klasy III, IV i V (klasa II – 1 %, klasa IIIa – 24 %, klasa IIIb – 11 %, klasa IVa – 15 %, klasa
IVb – 11 %, klasa V – 26 %, klasa VI – 11 %, klasa VIz – 1 %). Zboża stanowią 63%
ogólnej powierzchni zasiewów. Pozostałe to buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak i rzepik
(wszystkie około po 7% ogólnej powierzchni zasiewów). Ponadto w gminie hoduje się
głównie trzcinę chlewną, bydło i owce.
Zagórów
Gleby należą w większości do słabych i wg klas bonitacyjnych 70 % stanowią grunty klas
V i VI a w 30 % klasy IV i III. Wykaz gruntów zmeliorowanych, rowów szczegółowych oraz
% zaspokojenie potrzeb: grunty wymagające melioracji - 3587 ha, grunty zmeliorowane 2781 ha, użytki zielone - 1018 ha. Zaspokojenie potrzeb gminy Zagórów - 52 %. Ilość rowów
szczegółowych - 163,8 km. Spośród gospodarstw indywidualnych 25 % zajmuje się
wyłącznie produkcją roślinną, 50 % produkcją zwierzęcą, zaś produkcję mieszaną prowadzi
25 % gospodarstw. W uprawie zbóż przeważają: żyto, owies i mieszanki zbożowe ze względu
na słabe gleby. Użytki zielone, położone głównie w dolinie Warty i Czarnej Strugi
wykorzystywane są na siano. Pogłowie zwierząt wg danych ze spisu rolnego 2002 to gównie
krowy a także trzoda chlewna i owce.
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6. Gospodarka
Gospodarka w Powiecie Słupeckim oparta jest na rozwoju wielobranżowym,
w którym dominują zakłady osób fizycznych, przy udziale spółek cywilnych oraz spółek
prawa handlowego.
Wysoki

udział przedsiębiorców

zatrudniających

do 20

osób

świadczy

o rozwiniętym sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz o znacznej skali samo
zatrudnienia. Na terenie powiatu nie funkcjonują żadne duże podmioty tzw. branż
schyłkowych, co więcej nawet największe podmioty gospodarcze nie wykazują zatrudnienia
powyżej 1000 pracowników co w pewien sposób zabezpiecza przed możliwością bezrobocia
strukturalnego.
Poniższa tabela prezentuje podmioty gospodarcze działające w powiecie z podziałem na
poszczególne sektory.
Tab. 10
Podmioty Gospodarki Narodowej Powiatu Słupeckiego w roku 2006
Wyszczególnienie

Sektor
publiczny prywatny

Spółki
Spółki
handlowe cywilne

Spółdziel Fundacje,
stowarzysze
nie
nia,
organizacje
społeczne

Osoby fizyczne
prowadzace działalność
gospodarczą

Miasto Słupca

69

1850

67

111

11

32

1603

Zagórów

27

555

5

19

7

32

484

Lądek

11

334

4

9

2

12

299

Orchowo

13

261

5

8

2

9

229

Ostrowite

10

229

5

6

5

11

196

Powidz

13

210

6

7

-

7

189

Słupca

16

543

12

15

-

15

494

Strzałkowo

22

759

15

33

10

21

666

POWIAT

181

4741

119

208

37

139

4160

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu – Dane o powiatach 2006 r.

Do największych podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu należą:
Mostostal Słupca S A, DANPOL, Energa S A, Konspol – Bis, ROL POL.
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Jak wynika z poniższej tabeli głównymi sektorami gospodarki powiatu jest handel
oraz budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.
Tab. 11
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w powiecie według wybranych sekcji w 2006 r.
Wyszczególnienie Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo
(*)

Przemysł
i przetwórstwo
przemysłowe

Budowni
ctwo

Handel
i naprawy

Hotele i
restauracje

Transport,
gosp.
magazyno
wa
i łączność

Pośredni
ctwo
finansowe

Obsługa
nierucho
mości

Miasto Słupca

39

215

247

612

57

80

79

247

Zagórów

41

71

115

178

5

19

20

32

Lądek

33

31

60

95

14

15

17

20

Orchowo

40

25

34

92

4

10

9

15

Ostrowite

24

38

37

45

9

17

8

16

Powidz

18

24

33

54

23

12

8

11

Słupca

57

65

98

148

9

58

14

39

Strzałkowo

29

81

147

242

18

39

18

84

POWIAT

281

550

771

1466

139

250

173

464

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu – Dane o powiatach 2006 r
(*) - bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne

Tab. 12
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w powiecie według wybranych sekcji w 2006 r.
Przetwórstwo
przemysłowe

Budownictwo

Handel
i naprawy

Hotele
i restauracje

Miasto Słupca

177

726

1350

122

239

166

399

Zagórów

63

110

171

5

19

19

26

Lądek

30

59

85

12

15

17

19

Orchowo

23

32

85

4

10

9

14

Ostrowite

34

36

44

7

17

8

12

Powidz

23

32

51

18

11

8

11

Słupca

61

92

142

8

57

14

37

Strzałkowo

70

139

222

18

38

17

70

POWIAT

481

726

1350

122

239

166

399

Wyszczególnienie

Transport, Pośrednictw
gospodarka o finansowe
magazynowa
i łączność

Obsługa
nieruchomo
ści i firm

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu – Dane o powiatach 2006 r.
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7. Infrastruktura techniczna
A. Komunikacja
Do najważniejszych drogowych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez
Powiat Słupca należą następujące drogi:
−

autostrada A2 Września – Konin która jest kluczowym szlakiem drogowym łączącym
zachodnią i wschodnią część polski, na terenie powiatu

przebiega przez gminy

Strzałkowo, Słupca i Lądek długość tego odcinka to ok. 22,7 km
−

droga krajowa nr 92 Września – Konin o długość ok. 22,2 km

−

drogi wojewódzkie:
nr 260 Wólka – Witkowo – Gniezno
nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo
nr 263 Słupca – Kleczew
nr 466 Słupca – Pyzdry
nr 467 Ciążeń – Golina

Łączna długość wymienionych dróg wojewódzkich to 74 km
Autostrada A2
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Ilość dróg powiatowych i gminnych przedstawia poniższa tabela (stan 31.12.2006 r.)
Tab. 13

Drogi Publiczne Powiatu Słupeckiego
Wyszczególnienie

Drogi o twardej nawierzchni (km)

W tym o nawierzchni ulepszonej
(km)

Powiatowe

337,8

330,8

Gminne

324,3

263,6

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach.

Na terenie Powiatu Słupeckiego oprócz dróg krajowych, wojewódzkich,
gminnych i wewnętrznych zlokalizowane są drogi powiatowe o łącznej długości 370 km
Na terenie miasta Słupcy 16 km ulic posiada kategorię dróg powiatowych, a w mieście
Zagórów 10 km Pozostałe drogi powiatowe (344 km) stanowią sieć dróg zamiejskich.
W roku 2007 wykonano następujące inwestycje drogowe:
•

Rozbudowa drogi powiatowej nr 16122 w miejscowości Młodojewo o długości
0,8 km

Podstawowy zakres robót: budowa chodników i kanalizacji deszczowej, ułożenie
krawężników, ścieków i nawierzchni bitumicznej.
Wartość 746.791 zł, inwestycja dotowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (547.574 zł.) i z budżetu państwa (73.010 zł).
•

Przebudowa drogi powiatowej nr 3093P Grabina – granica powiatu pleszewskiego,
dł. 2,72 km

Podstawowy zakres robót: profilowanie korony drogi, ułożenie nawierzchni bitumicznej,
oznakowanie.
Wartość 560.824 zł., inwestycja dofinansowana z rezerwy subwencji ogólnej (229.000 zł)
i przez Gminę Zagórów (331.824 zł).
•

Przebudowa drogi powiatowej nr 3095P Trąbczyn – Michalinów Trąbczyński –
Grabina, dł. 1 km

Podstawowy zakres robót: remont drogi przez ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej
szerokości jezdni.
Wartość 73.200 zł, inwestycja dofinansowana przez Gminę Zagórów (36.500 zł) .
•

Przebudowa drogi powiatowej nr 3040P

Smolniki Powidzkie – Strzałkowo

na odcinku ulicy Powidzkiej w Strzałkowie – dł. 0,9 km
Podstawowy zakres robót: kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo – rowerowy, oznakowanie.
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Wartość 501.508 zł., inwestycja dofinansowana przez Gminę Strzałkowo (307.031 zł)
i z rezerwy subwencji ogólnej (192.000 zł).
•

Przebudowa ulic: Warszawskiej i Kościuszki w Słupcy długość 0,7 km

Podstawowy zakres robót : kanalizacja deszczowa, podbudowa, chodnik, nawierzchnia
bitumiczna.
Wartość 1.173.712 zł., inwestycja dofinansowana przez Miasto Słupcę (744.712 zł)
i z rezerwy subwencji ogólnej (429.000 zł).
•

Instalacja barier ochronnych wzdłuż krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 3090P na
odcinku Ląd – Zagórów.

Podstawowy zakres robót: montaż i regulacja barier ochronnych na długości

– 1500 m,

wycinka drzew – 36 szt.
Wartość inwestycji: 205.188 zł, w tym refundacja (w 2008 r.) z programu BRD
„Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach” – 100.000 zł.
Łączna wartość powyższych inwestycji drogowych w roku 2007 wynosi 3.261.223,00 zł.
Na zarządzanie drogami powiatowymi w miastach: Słupcy i Zagórowie przekazano kwotę
280.000 zł., która została przeznaczona zarówno na roboty inwestycyjne, jak i utrzymanie.
Tab. 14
Numer drogi lub
nazwa ulicy
2161P
2164P
2169P
2262P
2900P
2901P
2903P
2922P
2944P
2945P
2948P
3030P
3031P
3032P
3033P
3034P
3035P
3036P
3040P
3041P
3050P
3051P
3052P
3054P
3055P

Wykaz dróg powiatowych
Nazwa drogi
Witkowo - Powidz
Witkowo - Skubarczewo
Słowikowo - Orchowo
Witkowo - Szemborowo - Otoczna
Pyzdry - Sporne
Wrąbczyn - Zagórów
Ciemierów Kolonia - Anielewo
Gozdowo - Samarzewo
Otoczna - Staw - Wólka
Unia - Graboszewo
Września - Graboszewo - Strzałkowo
Strzelno - Bielsko - Orchowo
Różanna - Podbielsko
Wólka Orchowska - Linówiec - Mlecze
Orchowo - Osówiec - Mlecze
Suszewo - Borek
Osówiec - Anastazewo
Anastazewo - Budzisław Kościelny
Smolniki Powidzkie - Strzałkowo
Wylatkowo - Przybrodzin
Słupca - Giewartów - Wilczyn
Lipnica - Giewartów
Giewartów - Ostrowite
Niezgoda - Dobrosołowo
Mieczownica - Młodojewo - dr.woj. 263

Długość (m)
3 937
4 875
7 769
4 327
17 914
4 748
2 775
2 993
4 580
4 254
11 234
8 222
4 308
5 960
8 437
146
4 647
304
23 008
5 997
21 765
10 269
6 737
12 336
8 418

Klasa
Z
L
Z
L
Z
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
Z
L
Z
Z
L

Katego
ria
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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3056P
3060P
3061P
3062P
3063P
3064P
3065P
3070P
3071P
3072P
3073P
3074P
3075P
3076P
3077P
3078P
3080P
3081P
3082P
3083P
3084P
3085P
3086P
3090P
3091P
3092P
3093P
3094P
3095P
3096P
3097P
Armii Krajowej
Bielawska
Duży Rynek
Dworcowa
Kilińskiego
Kilińskiego
Kolejowa
Konopnickiej
Kopernika
Kościelna
Kościuszki
Kościuszki
Krzywa
Lidmanowskiego
Mały Rynek
Nowa
Okopowa
Orzeszkowej
Plac Szkolny
Plac Wolności
Powstańców Wiel
Poznańska
Próżna (Zagórów)
Przemysłowa
Przemysłowa
P.O.W.

Piotrowice - Młodojewo
Żelazków - Kamień - Kozarzew
Żelazków - Rozalin
Pokoje - Cienin Zaborny
Kamień - Wilczna
Cienin Kościelny - Przyjma
Cienin Zaborny - Cienin Kościelny
Strzałkowo - Sokolniki
Janowo Olędry - Skąpe - Strzałkowo
Wólka - Kornaty
Kornaty - Sierakowo
Sierakowo - Piotrowice
Szemborowo - Brudzewo
Brudzewo - Chwałkowice
Staw - Graboszewo
Graboszewo - Wierzbocice
Słupca - Wierzbocice
Samarzewo - Dąbrowa
Kąty - Dziedzice - Ciążeń
Wierzbno - Kowalewo Opactwo - Wacławów
Rokosz (droga 92) - Lądek
Wacławów - Sługocin
Wacławów - Chrusty
Słupca - Gizałki
Zagórów - Kopojno - Rzgów
Zagórów - Drzewce
Drzewce - Orlina Mała
Oleśnica - Trąbczyn
Trąbczyn - Osiny - Grabina
Podbiel - Konin
Podbiel - Szetlewek - Grodziec
Armii Krajowej (Słupca)
Bielawska (Słupca)
Duży Rynek (Zagórów)
Dworcowa (Słupca)
Kilińskiego (Słupca)
Kilińskiego (Zagórów)
Kolejowa (Zagórów)
Konopnickiej (Słupca)
Kopernika (Słupca)
Kościelna (Zagórów)
Kościuszki (Słupca)
Kościuszki (Zagórów)
Krzywa (Zagórów)
Lidmanowskiego (Zagórów)
Mały Rynek (Zagórów)
Nowa (Zagórów)
Okopowa (Słupca)
Orzeszkowej (Słupca)
Plac Szkolny (Zagórów)
Plac Wolności (Słupca)
Powstańców Wielkopolskich (Słupca)
Poznańska (Słupca)
Próżna (Zagórów)
Przemysłowa (Słupca)
Przemysłowa (Zagórów)
P.O.W. (Zagórów)

3 010
8 702
4 557
4 926
5 308
2 298
2 957
8 552
8 060
3 477
1 474
3 433
3 920
3 096
4 845
5 421
6 880
5 314
4 789
8 540
5 253
6 559
564
23 912
7 430
2 897
6 288
2 846
4 836
518
2 851
322
401
454
1 220
694
370
269
355
1 195
263
218
126
108
447
236
499
416
230
223
260
771
426
133
1 002
1 054
538

L
Z
Z
L
L
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
L
L
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
Z
L
Z
Z
Z
Z
L
L
L
L
L
L
L
Z
L
Z
L
L
L
L

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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Ratajczaka
Rybacka
Sikorskiego
Średnia
Trzeciego Maja
Tysiąclecia
Warszawska
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego

Ratajczaka (Słupca)
Rybacka (Zagórów)
Sikorskiego (Słupca)
Średnia (Zagórów)
Trzeciego Maja (Słupca)
Tysiąclecia (Słupca)
Warszawska (Słupca)
Wojska Polskiego (Słupca)
Wojska Polskiego (Zagórów)

338
110
414
183
636
1 354
1 391
110
182

Z
L
Z
L
L
L
Z
L
Z

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Oś kolejową przechodzącą przez teren powiatu stanowi linia kolejowa E - 20
o znaczeniu międzynarodowym relacji Paryż – Berlin – Warszawa - Moskwa. Obsługuje ona
zarówno transport pasażerski jak i towarowy.
Linia przebiega przez środkową część powiatu gminę Strzałkowo, miasto Słupca oraz gminę
Słupca. Odcinek na terenie powiatu ma długość około 25,0 km
Korytarz magistrali E – 20, przyszłościowo został zaadaptowany na potrzeby trasy
Superszybkiej Kolei o prędkości 160 km/h (system TGV), relacji Berlin – Poznań –
Warszawa – Mińsk. Przez teren powiatu przebiegają jeszcze linie kolejowe wąskotorowe, lecz
są one aktualnie wyłączone ze stałego ruchu. Jedynie w sezonie letnim uruchamiany jest ruch
turystyczny pociągów na linii relacji Gniezno - Anastazewo. Administratorem linii
turystycznej jest Towarzystwo Miłośników Gniezna.
Na terenie gmin Powidz oraz Strzałkowo znajduje się lotnisko wojskowe,
należące do Jednostek Wojskowych nr 3293, 3326, 3388 w Powidzu. Lotnisko wraz
z terenem wojskowym zajmuje obszar 218 ha na terenie gminy Powidz oraz 218 ha na terenie
gminy Strzałkowo. W skład obiektu wchodzą również bazy paliwowe zlokalizowane
w Babinie oraz w Wólce.

B. Wodociągi i kanalizacja
Łączna długość sieci wodociągowej w Powiecie Słupeckim wynosi ponad
851 km. Zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższe wśród powiatów
regionu konińskiego. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 139km. Najsłabiej
rozwinięta sieć kanalizacyjna jest w gminach wiejskich tj. Orchowo, Ostrowite, Lądek. W
gminie Orchowo do kanalizacji w roku 2006 było podłączonych zaledwie

66

gospodarstw domowych. W poniższej tabeli zamieszczono informacje na temat zasięgu sieci
wodnej i kanalizacyjnej oraz wielkości zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków
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w poszczególnych gminach. Stan na koniec 2006 roku.
Tab. 15
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna z podziałem na gminy (dane z 31.XII.2006 r.)
Gmina

Przyłącza gospodarstw
domowych

Sieć w km

Zużycie wody

Wodociągowa
rozdzielcza

kanalizacyjna

wodociągi

kanalizacja

M. Słupca

29,9

27,2

1224

861

448,8 31,2

467

Zagórów

118,3

19,7

1581

528

229,1 25,3

84,6

85

10,2

1376

285

254,4 44,9

30

Orchowo

85,2

3,9

658

66

Ostrowite

156,8

14

1123

Powidz

48,8

22

Słupca

193,5

Strzałkowo
RAZEM

Lądek

tys.
m3

205

na 1
mieszkań
-ca w m3

Odprowa
dzane
ścieki (tys.
m3)

52,7

23

301

164,1 32,4

23

560

511

176,3 84,9

73

19,2

2085

435

133,9

22,9

1752

851,4

139,1

10359

275

30,6

31

600

372,6 38,7

218

3587

2125,3 36,2

949,6

Żródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach.

Sytuacja zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odprowadzanie ścieków w poszczególnych
gminach wygląda następująco:
Zagórów
Gmina zwodociągowana jest w 97%, na jej terenie znajdują się cztery stacje wodociągowe:
Łukom, Trąbczyn Dworski, Kopojno, Zagórów.
Natomiast sieć kanalizacyjną w gminie tworzą miasto Zagórów, wieś Oleśnica oraz część
miejscowości Drzewce, stanowi to 30% całej gminy. W miejscowości Oleśnica
zlokalizowana

jest oczyszczalnia

ścieków

mechaniczno

–

biologiczna

“Bioblok”,

PS 200 o przepustowosci 400m3/d. Ponadto na terenie gminy znajduje się pięć oczyszczalni
przydomowych o wydajności do 10m3/d.
Lądek
Na terenie gminy są trzy stacje uzdatniania wody, gmina jest w całości zaopatrzona
w bierzącą wodę - stopień zwodociągowania gminy wynosi 98%.
Łączna moc przerobowa dwóch działających w gminie oczyszczalni ścieków wynosi
200 m3/d.
Orchowo
W gminie sieć wodociągowa obejmuje 99% obszaru, jednakże wymaga ona modernizacji
a mianowicie wymiany starych rur azbestowych na PCV.
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Gmina Orchowo skanalizowana jest w 15% dodatkowo połowa sieci wymaga modernizacji.
W gminie działają dwie oczyszczalnie ścieków:
−

oddana do użytku w 2005 roku oczyszczalnia w Osówcu typu SBR

−

oczyszczalnia w Orchowie typu ELJOT (kontenerowa), która jednak zostanie
zlikwidowana po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej z Orchowa do Osówca.

Ostrowite
Gmina zwodociągowana jest w 100% jest to sieć pozbawiona azbestu. Zkanalizowanie gminy
wynosi 22% obejmuje to cztery sieci oddane do użytku:
−

sieć od oczyszczalni w Gostuniu do Giewartowa (94 przykanaliki) oddana w 2003 r.

−

sieć w Giewartowie (184 przykanaliki) oddana w 2004 r.

−

sieć w Mieczownicy (21 przykanalików) oddana w 2004 r.

−

sieć w kierunku Ostrowitego (Gostuń) z 8 przykanalikami oddana w 2007 r.

Gmina posiada jedną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Gostuń. Została ona oddana do
eksploatacji w 2003 r. Jest to oczyszczalnia biologiczno-chemiczna o wydajności 400m 3/d
składająca się z dwóch SBR.
Służy ona do oczyszczania ścieków komunalnych dopływających siecią sanitarną oraz
dowożonych wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. Oczyszczanie dobywa
się w oparciu o niskoobciążony osad czynny z biologiczną denityfikacją i defasfatacją.
Obecnie do oczyszczalni doprowadzone są ścieki z miejscowości Gostuń, Giewartów,
Mieczownica.
Powidz
Według aktualnych danych w gminie w roku 2007 do sieci wodociągowej podłączonych było
749 nieruchomości, sieć ta wykonana jest z rur żeliwnych i PCV.
Gmina zkanalizowana jest w 35%, sieć wykonana jest z rur PCV, ścieki odprowadzane są do
oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Ługi, jest to oczyszczalnia typu Lemna
o przepustowości 600m3/d.
Strzałkowo
Dostarczaniem wody w gminie objętych jest 100% mieszkańców, natomiast siecią
kanalizacyjną 6%. Stan danych sieci jest dobry i nie wymaga remontów.
Na

terenie

gminy

pracuje

oczyszczalnia

ścieków

typu

“BIOBLOK”

BIS-800

o przepustowości 900m3/d.
Miasto Słupca
Miasto Słupca zwodociągowane jest w 99,1%, notowany jest systematyczny spadek
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zapotrzebowania na wodę spowodowany racjonalizacją zyuzycia wody w gospodarstwach
domowych i spadkiem zapotrzebowania na wodę w przemyśle i u pozostałych odbiorców.
Ścieki komunale odprowadzane są do oczyszczalni ścieków, jest to oczyszczalnia
wykorzystująca złoża biologiczne. Zakładana redukcja BZT to około 90%.
Gmina Słupca
Gmina Słupca zwodociągowana jest

w 94%, wybudowano 2021 szt. przyłączy

wodociągowych, sieć wodociągowa jest w dobrym stanie technicznym.
Na terenie gminy pracuje jedna oczyszczalnia ścieków typu „Lemna” położona w Cieninie
Zbornym o wydajności Q śr. dob. = 270m3/d. Obecnie obsługuje ona mieszkańców wsi:
Cienin Zaborny, Cienin Perze i Cienin Kościelny. Ilość przyłączy – 227 szt.

C. Sieć energetyczna
Całość powiatu jest zelektryfikowana. Zasilanie w energię elektryczną z sieci powiatowej
odbywa się liniami napowietrznymi średnich napięć 15 KV i GPZ 110 KV/15KV. Przesyłanie
energii liniami wewnętrznymi niskich napięć następuje poprzez stacje transformatorowe
15 KV/04 KV. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 850 stacji transformatorowych.
Na terenie Powiatu Słupeckiego nie występuje sieć przewodowa gazu ziemnego.
Tab. 16

Zużycie energii elektrycznej w gosp. domowych w miastach w latach 2004-2006 – Powiat Słupca

Lp Lata

Odbiorcy energii
elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej
W GW-h

na 1 mieszkańca w
kW-h

na 1 odbiorcę
w kW-h

1

2004

5837

11,6

670,1

2003,1

2

2005

5877

11,7

673,9

1987,9

3

2006

5790

11,8

682,8

2039,4

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach

W badanym okresie zanotowano stały wzrost zużycia energii elektrycznej ogółem
i w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w 2005 roku natomiast odnotowano spadek zużycia
energii w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Jest to spowodowane min. spadkiem liczby
użytkowników

pobierających

duże

ilości

energii

jak

i

zastosowanie

nowych

energooszczędnych technologii. W roku 2006 liczba odbiorców energii zmniejszyła się dość
znacznie w porównaniu do lat poprzednich przy jednoczesnym stałym wzroście zużycia
energii ogółem, wynikiem tego jest znaczny wzrost zużycia energii w przeliczeniu zarówno
na jednego mieszkańca jak i odbiorcę.
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D. Mieszkalnictwo
Tab. 17

Mieszkalnictwo na terenie Powiatu Słupeckiego

Lp.

Lata

Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań w tys.
m2

Przeciętna
Liczba os. na
1 mieszkanie

Liczba izb
w mieszkaniu

Pow. użytkowa
1 mieszkania w m2

Pow. użytkowa
w m2 na 1 os.

1

2004 16750

1347,4

3,51

4,08

80,4

22,9

2

2005 16844

1360,1

3,49

4,09

80,7

23,1

3

2006 16925

1371,1

3,47

4,10

81,0

23,3

Źródło: Urząd statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach

W latach 2004 – 2006 utrzymywał się stały wzrost liczby mieszkań w roku 2006
było ich 175 więcej niż w oku 2004, jednocześnie spadała liczba osób przypadająca na jedno
mieszkanie z 3,51 w roku 2004 do 3,47 w roku 2006, średnia ta i tak jednak była wyższa niż
ta dla województwa wielkopolskiego, która wynosiła 3,26 w roku 2004 i dodatkowo spadła
w kolejnym roku o 0,02.
Przeciętna powierzchnia użytków jednego mieszkania to w 2004 roku 80,4 m2,
w następnych latach utrzymywał się stały niewielki wzrost tego wskaźnika. Dla porównania,
średnia dla województwa wynosiła w analogicznym okresie 76,2 m2.
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8. Infrastruktura społeczna
A. Rynek pracy
W Powiecie Słupeckim największa liczba osób pracuje w sektorze rolniczym.
W analizowanym okresie (lata 2004-2006) sektor ten stanowił przeciętnie 46% całości zatrudnienia w powiecie. Jednocześnie odsetek ten ulega zmniejszeniu na korzyść sektora przemysłowego, który w 2004r. stanowił 23% a w 2006 r. wyniósł 26%. Liczba osób pracujących w
sektorze usługowym w analizowanym okresie pozostaje na tym samym poziomie tj. 29%. Powyższe informacje zostały zobrazowane w tabeli i wykresie poniżej.
Tab. 18

Pracujący według sektorów
2004

Liczba osób w latach
2005

2006

Sektor rolniczy

6 750

6 740

6 753

Sektor przemysłowy

3 252

3 510

3 937

Sektor usługowy

4 178

4 269

4 430

Ogółem

14 180

14 519

15 120

Źródło: www.stat.gov.pl - Bank danych regionalnych
Wyk. 4 Pracujący według sektorów

Pracujący według sektorów w powiecie słupeckim
w latach 2004-2007 w %
2007
2006
2005
2004
0

10

Sektor rolniczy

20

30

Sektor przemysłowy

40

50

Sektor usługowy

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych
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Wśród pracujących w Powiecie Słupeckim ponad połowę stanowią mężczyźni. W ujęciu procentowym wynosi to w analizowanym okresie średnio 52%. Wskaźnik ten w przeciągu badanych lat pozostawał na tym samym poziomie. Kobiety pracujące w Powiecie Słupeckim stanowiły 47%. Powyższe dane zostały przedstawione w tabeli i na wykresie poniżej.
Tab. 19

Pracujący według płci

2004

2005

2006

osoby

%

osoby

%

osoby

%

mężczyźni

7 434

52,4

7 623

52,5

8 037

53,1

kobiety

6 746

47,6

6 896

47,5

7 083

46,9

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych
Wyk.5 Pracujący według płci

100
80
60
40
20
0
2004

2005
mężczyźni

2006
kobiety

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

W Powiecie Słupeckim liczba bezrobotnych osób w badanym okresie, zmniejsza
się. W 2004 roku osiągnęło liczbę 6 045 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast w roku 2006 liczba ta osiągnęła wielkość 4 790. Wśród osób bezrobotnych zdecydowanie przeważają kobiety i ich udział procentowy wśród osób bezrobotnych zwiększa
się. W 2004 roku stanowiły one 55%, natomiast w 2006 roku ich udział wśród osób bezrobotnych zwiększył się do 60%. Jednocześnie udział mężczyzn wśród osób bezrobotnych uległ
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zmniejszeniu. W 2004 roku wyniósł 45% a w 2006 roku 39%. Powyższe informacje zostały
zobrazowane w tabeli poniżej.
Tab. 20

Bezrobotni zarejestrowani według płci

2004

2005

2006

2007*

osoby

%

osoby

%

osoby

%

osoby

%

mężczyźni

2 719

45,0

2 498

43,8

1 906

39,8

1419

35,9

kobiety

3 326

55,0

3 208

56,2

2 884

60,2

2538

64,1

ogółem

6 045

100

5 706

100

4 790

100

3957

100

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

*- Dane za II kwartał 2007 roku
Wyk. 6 Bezrobotni zarejestrowani według płci i wieku

100
80
60
40
20
0
2004

2005
mężczyźni

2006

2007

kobiety

Źródło:www.stat.gov.pl - Bank danych regionalnych

Z tabeli i wykresu poniżej wynika, że grupą ludzi o największym bezrobociu są ludzie młodzi
w przedziale wiekowym od 24 do 34 lat. Pozostałe grupy wiekowe charakteryzują się
mniejszym bezrobociem. Jednocześnie w badanym okresie odnotowano zmniejszanie się
bezrobocia wśród ludzi młodych. W 2004 roku 31,3% osób poniżej 24 roku życia
pozostawało bez pracy, gdzie w 2006 spadło do poziomu 26%. Zwiększył się udział
osób bezrobotnych powyżej 55 roku życia. W 2004 roku wyniósł 2,2% a w 2006 osiągnął
poziom 4%.
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Tab. 21

Bezrobotni
zarejestrowani
według wieku

2004

2005

2006

2007*

osoby

%

osoby

%

osoby

%

osoby

%

24 lata i mniej

1 894

31,3

1 686

29,5

1 258

26,2

1029

26,0

25-34

1 914

31,7

1 806

31,7

1 532

32,0

1226

31,0

35-44

1 160

19,2

1 132

19,8

978

20,4

831

21,0

45-54

944

15,6

913

16,0

833

17,4

713

18,0

55 lat i więcej

133

2,2

169

3,0

189

4,0

158

4,0

6 045

100

5 706

100

4 790

100

3957

100

ogółem

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych
*- Dane za II kwartał 2007 roku
Wyk 7 Bezrobotni według wieku.
Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

Bezrobotni zarejestrowani według wieku w powiecie
słupeckim w latach 2004-2007 w %

35
Wśród osób bezrobotnych w Powiecie Słupeckim ze względu na poziom
30
wykształcenia
grupą o największym zagrożeniu są osoby z wykształceniem zasadniczym,
25
20
gimnazjalnym,
podstawowym i niepełnym podstawowym. Dużą grupę także stanowią osoby
15
z 10
wykształceniem średnim zawodowym. Znacznie mniej bezrobotnych jest osób
5
z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym. N najmniejszą grupę bezrobotnych stanowią
0
osoby z wykształceniem wyższym.
24 lata i
25-34
35-44
45-54
55 lat i więcej
mniej
Tab. 22

2004 2005 2006 2007
2004
2005
Bezrobotni zarejestrowani
według poziomu wykształceosoby
%
osoby
%
nia

2006
osoby

2007
%

osoby

%

197

3,3

201

3,5

182

3,8

158

4,0

1 338

22,1

1 311

23,1

1 054

22,0

910

23,0

358

6,0

365

6,4

359

7,5

317

8,0

2 433

40,2

2 229

39,0

1 787

37,3

1425

36,0

gimnazjalnym, podstawowym 1 719
i niepełnym podstawowym

28,4

1 600

28,0

1 408

29,4

1147

29,0

6 045

100

5 706

100

4 790

100

3957

100

wyższym
średnim

zawodowym
ogólnokształcącym

zasadniczym, zawodowym

ogółem
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Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

Wyk 8 Bezrobotni według poziomu wykształcenia
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Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

Od kilku lat Powiat Słupecki zaliczany jest, z uwagi na wysoką stopę bezrobocia,
do powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Bezrobocie
w Powiecie Słupeckim jest znacznie wyższe aniżeli w województwie wielkopolskim,
jednakże mniejsze aniżeli w sąsiadującym Powiecie Konińskim

Tab. 23

STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO (%)
w latach

2004

2005

2006

Powiat Słupecki
Powiat Koniński
Województwo
Wielkopolskie

25,5
27,0
16,5

24,0
26,0
14,5

20,0
23,0
12,0

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

Wyk.9 Stopa bezrobocia rejestrowanego
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2007 w %

2007
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2004
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Powiat Koniński
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Województwo Wielkopolskie

Źródło:www.stat.gov.pl- Bank danych regionalnych

B. Oświata
Na terenie Powiatu Słupeckiego znajdują się następujące placówki oświatowe:
Szkoły ponadgimnazjalne i pozostałe ośrodki szkolno - wychowawcze
- Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Szkolny 1, 62-400, Słupca;
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego, Powstańców Wielkopolskich
22,

62-400,

Słupca;

- Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Kopernika 11, 62-400, Słupca;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich, Pyzderska 75, 62-410 Zagórów;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa, Górna 12, 62-420,Strzałkowo;
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, Wojska Polskiego
13,
-

62-400
Międzyszkolny

Ośrodek

Sportowy,

Słupca;
Kopernika

11b,

62-400

Słupca;

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca.
GMINA LĄDEK
Gimnazja
- Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Lądku, ul. Pyzderska 31, 62-406 Lądek.
Szkoły podstawowe
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- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lądku, ul. Pyzderska 31, 62-406 Lądek;
- Szkoła Podstawowa im. K.K Baczyńskiego, ul. Wolności 42 a, 62-404 Ciążeń;
- Szkoła Podstawowa w Ratyniu, Ratyń 15a, 62-406 Lądek.
Przedszkola
- Przedszkole Gminne w Dolanach, Dolany, 62-406 Lądek.
GMINA ORCHOWO
Gimnazja
- Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Orchowie, ul. Szkolna 11,
62-436 Orchowo.
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa im. Wł. Lorkiewicza w Orchowie, ul. Szkolna 11, 62-436 Orchowo;
- Szkoła Podstawowa w Bielsku, Bielsko, 62-436 Orchowo;
- Szkoła Podstawowa w Różannie, Różanna, 62-436 Orchowo;
- Szkoła Podstawowa w Słowikowie, Słowikowo, 62-436 Orchowo;
GMINA OSTROWITE
Gimnazja
- Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite.
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem, ul. Szkolna 4, 62-402
Ostrowite;
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie, Giewartów.
GMINA POWIDZ
Gimnazja
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Powidzu, ul. Park Powstańców Wielkopolskich 1, 62-430.
MIASTO SŁUPCA
Szkoły ponadgimnazjalne
- Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego, Plac Szkolny 1, 62-400, Słupca;
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego, Powstańców Wielkopolskich
22, 62-400, Słupca;
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- Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego, Kopernika 11, 62-400, Słupca.
Inne ośrodki szkolno – wychowawcze
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, Wojska Polskiego
13, 62-400 Słupca;
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Kopernika 11b, 62-400 Słupca;
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
Gimnazja
- Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy, ul. Armii Krajowej 27, 62-400 Słupca.
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy im. Komisji Edukacji Narodowej, Plac Szkolny 1,
62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa Nr. 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy, ul. Kopernika 13, 62-400.
Przedszkola
- Przedszkole Nr. 1 w Słupcy, ul. Okopowa, 62-400 Słupca;
- Przedszkole Nr. 2 "Miś" w Słupcy, ul. Armii Krajowej 4a, 62-400 Słupca;
- Przedszkole Nr. 4 "Jarzębinka", ul. Gen. Sikorskiego 3, 62-400 Słupca.
GMINA SŁUPCA
Gimnazja
- Publiczne Gimnazjum w Drążnej, Drążna 38, 62-400 Słupca;
- Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, Kowalewo Opactwo 25, 62-400 Słupca.
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym, Cienin Kościelny 82, 62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa w Cieninie Zbornym, Cienin Zaborny 44, 62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa w Kotuni, Komunia 47, 62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa w Młodojewie, Młodojewo 92, 62-400 Słupca;
- Szkoła Podstawowa w Wierzbocicach, Wierzbocice 52, 62-400 Słupca.
GMINA STRZAŁKOWO
Szkoły ponadgimnazjalne
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa, Górna 12, 62-420, Strzałkowo.
Gimnazja
-70-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

- Gimnazjum im. Korczaka w Strzałkowie, ul. Ostrowska 7, 62-420 Strzałkowo
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa w Strzałkowie Filia w Skarboszewie, ul. Wyszyńskiego 10,
62-420 Strzałkowo;
- Publiczna Szkoła Podstawowa Im. H. Sienkiewicza w Wólce, Wólka 1, 62-420 Strzałkowo.
GMINA ZAGÓRÓW
Szkoły ponadgimnazjalne
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich, Pyzderska 75, 62-410 Zagórów;
Gimnazja
- Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie, Plac Szkolny 1, 62-410 Zagórów
Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzanego w Zagórowie, Plac Szkolny 1, 62-410
Zagórów;
- Szkoła Podstawowa w Myszakówku, Myszakówek, 62-410 Zagórów;
- Szkoła Podstawowa w Łukomiu, Łukom, 62-410 Zagórów;
- Szkoła Podstawowa w Łazińsku, Łazińsk, 62-410 Zagórów;
- Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Trąbczynie, Trąbczyn, 62-410 Zagórów;
- Szkoła Podstawowa w Kopojnie, Kopojno, 62-410 Zagórów.
Przedszkola
- Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie, ul. Konińska 6, 62-410 Zagórów
Szkolnictwo niepubliczne:
- Yamaha Szkoła Muzyczna, Słupca ul. Browarna 3;
- Liceum Handlowe dla Dorosłych w Słupcy – Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum
kształcenia, Słupca ul. Kopernika 13;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej w Słupcy,
Słupca, ul. Kopernika 11;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej – zaoczne
w Słupcy, Słupca, ul. Kopernika 13;
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w systemie zaocznym na podb. szkoły zasadniczej
w Orchowie – Centrum Kształcenia “Oświata”, 62-436 Orchowo, ul. Szkolna 11;
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- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Michalinowie Oleśnickim, 62-410
Zagórów;
- Policealna Szkoła Zawodowa w Słupcy – Centrum Szkolenia 'Wiedza”, Słupca,
ul. Powstańców Wielkopolskich 22;
- Policealne Studium Informatyczne w Strzałkowie;
- Progress – Prywatna Szkoła Języków Obcych;
- Szkoła Menedżerów Służb Ochrony i Biznesu “EXPERT” w Słupcy, Słupca, ul. Armii
Krajowej 27;
W roku szkolnym 2006/2007 do 105 placówek oświatowych uczęszczało 11 595 zarówno
dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Absolwentami szkół w powiecie zostało 2 685
uczniów.
Tab. 24

Placówki oświatowe oraz liczba uczęszczających w roku szkolnym 2006-2007
Ilość placówek Uczęszczający

Absolwenci

Wychowanie przedszkolne w roku 2006

34

1339

-

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku
szkolnym 2006/07

11

2674

935

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
w roku szkolnym 2006/07

31

4426

840

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży
w roku szkolnym 2006/07

4

491

163

Średnie szkoły zawodowe dla młodzieży w roku
szkolnym 2006/07

8

1171

226

Licea profilowane
szkolnym 2006/07

roku

2

279

79

Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku
szkolnym 2006/07

3

760

246

Szkoły policealne
szkolnym 2006/07

5

191

71

7

264

125

105

11595

2685

dla

i

młodzieży

pomaturalne

w

w

roku

Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2006/07
RAZEM
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu – dane o powiatach

C. Ochrona zdrowia
W ramach resortu ochrony zdrowia na terenie Powiatu Słupeckiego działają
zarówno publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, czyli indywidualne
-72-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

gabinety lekarskie. Największą placówką medyczną jest mieszczący się w Słupcy, przy ulicy
Traugutta szpital powiatowy czyli SPZOZ. Dodatkowo usługi w zakresie ochrony zdrowia
świadczą w formie umów z NFZ lub prywatnych praktyk lekarze rodzinni i lekarze
specjaliści, środowiskowe pielęgniarki rodzinne, środowiskowe położne rodzinne oraz
stomatolodzy.
Szpital słupecki powstał w latach 60-tych w czynie społecznym mieszkańców
miasta i powiatu. W drugiej połowie lat 50-tych Wojewódzka Komisja Planowania
Gospodarczego nie ujęła w planach inwestycyjnych budowy szpitala. Społeczność lokalna
pod przewodnictwem doktora Romana Grzeszczaka podjęła inicjatywę budowy na bazie
zbiórki pieniędzy i działań społecznych. Szpital otwarto 1.10.1966 roku. Przewodniczący
komitetu budowy dr Roman Grzeszczak został pierwszym dyrektorem placówki.
Uruchomiono oddziały: ginekologiczno-położniczy, wewnętrzny, chirurgiczny i dziecięcy
oraz w wydzielonym budynku oddział chorób płuc i chorób zakaźnych. W skład placówki
wchodzi również Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz stacja dializ. Szpital świadczy
usługi medyczne, obejmujące: lecznictwo stacjonarne, pogotowie ratunkowe, specjalistykę
ambulatoryjną, fizykoterapię i rehabilitację, diagnostykę II poziomu i dializację. W szpitalu
zatrudnionych jest ponad 450 osób: lekarzy, pielęgniarek, położnych, personelu medycznego
oraz pracownicy administracji.
Tab. 25
Zestawienie placówek służby zdrowia - Powiat Słupca
Lp.

Nazwa placówki

Lekarze
rodzinni

Liczba osób
zadeklarowanych

Pielęgniarki
środowisko
we

Położne
środowis
kowe

1

PZLR “HIPOKRATES” s.c.

7

15466

5

-

2

NZOZ PZLR “MEDYK” s.c.

6

6300

2

-

3

NZOZ “BIS-MED”

2

2300

1

1

4

NZOZ “FAMILMED”

1

1700

1

1

5

Zakład POZ

1

2230

1

-

6

Przychodnia
“REVITA”

1,5

3213

2

1

7

PLR “STEPAMED” s.c.

4

8600

3

1

8

Przychodnia Lekarska “SALUS” s.c.

4

9450

3

1

9

Specjalistyczny
Rodzinnej

1

2250

1

1

10

Gabnet Lekarski Maria Nastał

1

3400

1

1

11

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego

2

4000

2

1

Medyczna

gabinet

Lekarski

Rodzinna

Medycyny
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“Benete”
Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Słupcy

D. Pomoc społeczna
Jednostką organizacyjną Starostwa powiatowego w Słupcy realizującą zadania
z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Dział Pomocy Rodzinnej i Instytucjonalnej realizuje następujące zadania:
•

zapewnienie

szeroko

rozumianej

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

dla wszystkich osób potrzebujących pomocy i wsparcia;
•

promocja rodzin zastępczych;

•

poszukiwanie kandydatów na rodziców zastępczych w celu zmniejszenia liczby dzieci
umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;

•

szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze;

•

systematyczna praca z istniejącymi rodzinami zastępczymi;

•

nieustanna weryfikacja zasadności funkcjonowania rodzin zastępczych;

•

udzielanie świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom
tych rodzin oraz osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze
i resocjalizacyjne;

•

systematyczny udziału w komisjach rekwalifikacyjnych wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych;

•

szeroko rozumiana pomoc i wsparcia pełnoletnich osób opuszczających rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne;

•

wsparcie rodzin, dzieci i młodzieży w instytucjonalnych formach pomocy, innych niż
rodziny zastępcze, np. ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach opiekuńczowychowawczych, itp.;

•

wsparcie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia, domach
pomocy społecznej i innych placówkach pobytu dziennego.
Na terenie Powiatu są 56 rodziny zastępcze, które otrzymują pomoc na częściowe

pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, oraz pełnoletni wychowankowie,
którzy kontynuują naukę.
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Przy PCPR działa Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencja
Kryzysową w Lądku w którym mieści się placówka wielofunkcyjna przeznaczona na 26
dzieci (6 miejsc pobyt całodobowy interwencyjny) w roku 2007 skorzystało z tej formy
pomocy 32 osoby.
W strukturach ww. placówki funkcjonuje także Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przeznaczony dla 6 osób. W roku 2007 korzystały 2 osoby.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jest prowadzone
poradnictwo rodzinne prowadzone przez psychologa i radcę prawnego w 2007 roku udzielono
265 porad (w tym 115 porad prawnych).
Na terenie Powiatu znajduje się Zespół Placówek Wspierania Rodziny „Szansa”
w Kosewie w strukturach, którego funkcjonują dwie placówki:
- Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”,placówka opiekuńczo – wychowawcza typu
socjalizacyjnego przeznaczona dla 36 dzieci, w roku 2007 (47 osób skorzystało z pomocy);
- Środowiskowy Dom Samopomocy, przeznaczony jest dla 30 mieszkańców, z podziałem na
miejsca pobytu dziennego i całodobowego, podstawowe zadania placówki to: świadczenia
opiekuńcze, terapia zajęciowa, zajęcia rekreacyjno-kulturalne i rehabilitacyjne;
Inna tego typu placówką jest ŚDS w Lucynowie - jest domem dziennego pobytu,
uczestnikami zajęć są osoby chore psychicznie lub upośledzone umysłowo. Uczestnikami
ŚDS są osoby dorosłe i dzieci. Liczba docelowych miejsc w ŚDS wynosi 40. Uczestnicy są
podzieleni na grupy terapeutyczne.
Na terenie powiatu funkcjonują 3 domy pomocy społecznej (dla przewlekle
psychicznie chorych w Skubarczewie, dla przewlekle somatycznie chorych w Zagórowie,
dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn w Strzałkowie), placówki te dysponują
261 miejscami pobytu całodobowego - w 2007 z tej formy pomocy skorzystało 269 osób.
Dział ds. osób niepełnosprawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), do których należy w zakresie
rehabilitacji społecznej:
-

dofinansowanie ze środków PFRON:

-

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

−

sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

−

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
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−

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

−

kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

1.Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności
oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie
i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez
udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Dofinansowanie do
uczestnictwa
i dochodów

w dwutygodniowym turnusie uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności
w rodzinie. W 2007r. o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

ubiegało się 311 uczestników i 59 opiekunów. Dofinansowanie wypłacono dla
289 uczestników i 52 opiekunów w łącznej wysokości 203.283,00 zł. Dofinansowaniem tym
objęto 25 dzieci.

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
W ramach tego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło 2 umowy:
pierwszą z Towarzystwem Sportowo-Kulturalnym „GRAMY DALEJ”. Przedmiotem umowy
była organizacja XVI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Mieszkańców Domów Pomocy
Społecznej z całego kraju. Łączna kwota wydatkowana w 2007r. na ten cel wyniosła
4.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu naczyń
jednorazowych, art. chemicznych i papierniczych, wyżywienia oraz noclegów uczestników
turnieju.
Druga umowa zawarta była z Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy. Przedmiotem tej
umowy była organizacja I Spotkania Integracyjnego Wielkopolska – Dolna Saksonia –
Żerków 2007. Łączna kwota wydatkowana w 2007r. na ten cel wyniosła 4.000,00 zł.
Dofinansowanie

przeznaczono

na

pokrycie

kosztów

wyżywienia,

zakwaterowania

i transportu grupy teatralnej oraz niepełnosprawnych pracowników. Integracja jest
niewątpliwie ukoronowaniem procesu rehabilitacji.
3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Realizacja tego zadania umożliwia osobom niepełnosprawnym, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, konieczną i możliwą rehabilitację w domu.
Wnioski na to zadanie w 2007r. złożyło 39 osób w tym 7 wniosków zostało rozpatrzonych
negatywnie. W związku z powyższym PCPR zawarło 32 umowy, w tym 5 na rzecz dzieci
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niepełnosprawnych. Łącznie wydatkowano na ten cel 36.035,00 zł.
4. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
Skutkiem podejmowanych działań w ramach rehabilitacji społecznej winno być
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym w takim samym stopniu, w jakim
mogą w nim uczestniczyć pełnosprawni członkowie społeczeństwa. W 2007r. złożono
358 wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych. Łącznie wydatkowano na ten cel 187.304,00 zł, co pozwoliło objąć pomocą
286 osoby niepełnosprawne, w tym 72 dzieci.
5. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikacyjnych się i technicznych
W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, umożliwia
lub w znacznym stopniu ułatwia osobom, które mają trudności w poruszaniu się,
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Bariery
stanowią bowiem przeszkodę dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z prawa do pełnego
życia i zaspokajania swoich potrzeb.
Likwidację barier architektonicznych PCPR realizuje w miejscu zamieszkania osób
niepełnosprawnych. W 2006r. złożono 61 wnioski w tym przedmiocie, z czego zrealizowano
29 wnioski na łączną kwotę 311.193,00 zł. Trzy zrealizowane wnioski dotyczyły
niepełnosprawnych dzieci.
Likwidację barier komunikacyjnych i technicznych. Zawarto 28 umów, na
podstawie których dofinansowano zakup sprzętów umożliwiających właściwy kontakt
z otoczeniem, w tym przede wszystkim zestawy komputerowe ale również pompę insulinową.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 80.117,00 zł
Ogółem na likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych
PCPR wydatkowało 391.310,00 zł, co stanowiło 80% ogólnych kosztów zakupu.
6. Warsztaty terapii zajęciowej
Bardzo ważnym ogniwem w procesie rehabilitacji jest zapewnienie możliwości uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w placówkach pobytu dziennego, jakimi są Warsztaty Terapii
Zajęciowej. W Powiecie Słupeckim funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Słupcy, Babinie i Michalinowie. Zajęcia w WTZ prowadzone są w pracowniach
m.in. gastronomicznej, gospodarstwa domowego, informatycznej, plastycznej, krawieckiej,
ogrodniczej, stolarskiej, foto-video, metalowej. W 2007r. WTZ uczestniczyło łącznie
110 osób. Poprzez codzienne uczestnictwo w zajęciach WTZ osoby niepełnosprawne
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zdobywają i rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie, podjęcia pracy zawodowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej
i zdobycia niezależności ekonomicznej. Na dofinansowanie działalności WTZ wydatkowano
w 2007r. 1.583.200,00 zł.
Dodatkowo w każdej z gmin powiatu działają Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej:
GOPS Słupca
Działalność ośrodka (dane za rok 2007):
Pomoc Społeczna
1.

Zasiłki celowe i w naturze

-

128 rodzin, osób w rodzinach 404

2.

Opłata za pobyt w domach Pomocy Społecznej

-

4 osoby, świadczeń 37

3.

Dożywianie w szkołach

-

16.321 posiłków, dożywianych 143 osoby

4.

Zasiłki okresowe

-

świadczeń 791, decyzji 119

5.

Zasiłki stałe

-

26 osób, 253 świadczenia

6.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

-

26 osób, świadczeń 225

Świadczenia rodzinne
−

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
-

świadczeń 24.602

2. Świadczenia opiekuńcze
a) zasiłki pielęgnacyjne
- świadczeń 2.375
b) świadczenia pielęgnacyjne
- świadczeń 249
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
-

świadczeń 88

Zaliczka alimentacyjna
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Wypłacone zaliczki alimentacyjne
- liczba zaliczek 539, decyzji 29, osób 28
Z usług GOPS w Słupcy skorzystało w 2007 r. 185 rodzin. W przypadku pobierania
świadczeń sytuacja prezentowała się następująco:
•

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 754

•

Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne – 636

•

Liczba rodzin pobierających świadczenia opiekuńcze – 118

•

Liczba rodzin pobierających zaliczki alimentacyjne – 28

•

liczba dzieci, na które wypłacony jest zasiłek rodzinny – 1.280

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie
Ogólnie w 2007 r. 524 rodziny otrzymały wsparcie tj. 1914 osób. W tym
494 rodzin otrzymało wsparcie finansowe tj. 1884 osoby. Ośrodek zatrudnia 13 osób.
Zajmuje się pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, zaliczkami na pomoc
alimentacyjna.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku
Wsparcie finansowe otrzymały 202 rodziny tj. 774 osoby, usługi opiekuńcze 7 rodzin, praca socjalna – 19 rodzin (99 os.). Ośrodek zajmuje się pomocą dla rodzin,
usługami opiekuńczymi, załatwianiem spraw z innymi urzędami, świadczeniami rodzinnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem
Pomoc otrzymało ogólnie 431 rodzin tj. 1487 osób, w tym 16 opiekuńcze,
pozostałe to finansowe i rzeczowe.
Ośrodek zajmuje się zadaniami zleconymi i własnymi. Przede wszystkim świadczeniami
rodzinnymi, usługami opiekuńczymi, pomocą żywnościową i pracą socjalną.
Ze środków z UE otrzymano pomoc żywnościową 60-70 tys. zł czyli ok. 36 ton żywności.
Ośrodek otrzymał także pomoc z Fundacji Familijna w Poznaniu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie
Wsparcie otrzymały 184 tj. 732 osoby ogółem. W tym były zasiłki, dożywianie,
praca socjalna itd. Ośrodek zajmuje się udzielaniem pomocy i opieką mieszkańców gminy.
Zatrudnia pięcioro pracowników socjalnych. Do zadań należą świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna, sprawy związane z dodatkiem mieszkaniowym, współpraca z PUP, działania
użyteczne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Powidzu
Wsparcie otrzymały 326 rodzin tj. ogółem 1013 osób w rodzinach. OPS zajmuje
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się pracą socjalną, zasiłkami i świadczeniami rodzinnymi.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie
Pomocą objętych zostało 481 rodzin tj. 2512 osób. OPS zajmuje się pomocą
społeczną, socjalną, usługową i świetlicą środowiskową.
Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy
Zakład funkcjonuje od 1 października 2004 roku. Zatrudnia 50 pracowników
ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zapewnia miejsca pracy przystosowane do
niepełnosprawności i indywidualnych możliwości oraz stwarza warunki do rehabilitacji
zawodowej, społecznej i leczniczej. Jednostką prowadząca ZAZ jest Starostwo Powiatowe.

E. Bezpieczeństwo publiczne
Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwają funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Słupcy.
Komenda Powiatowa Policji w Słupcy
Sekcja kryminalna komendy obejmuje dwa zespoły:
−

Zespół do walki z przestępczością gospodarczą
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−

Zespół techniki kryminalnej

Sekcja prewencji i ruchu drogowego:
−

Zespół dyżurnych

−

Referat ruchu drogowego

−

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne i Konwojowo-Ochronne

−

Rewir Dzielnicowy

−

Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia
Zespół Zaopatrzenia, Finansów, Łączności i Informatyki
Komendzie Powiatowej podlegają również trzy gminne posterunki policji:
−

Posterunek Policji w Strzałkowie

−

Posterunek Policji w Orchowie

−

Posterunek Policji w Zagórowie

Straż Pożarna
Państwowa Straż Pożarna
W związku ze zmianami administracyjnymi państwa i utworzeniem Powiatu
Słupeckiego. Z dniem 1 stycznia 1999 roku została utworzona Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy podlegająca pod Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu. Komenda Powiatowa realizuje swoje zadania w oparciu
o

Regulamin

Organizacyjny

zatwierdzony

przez

Wielkopolskiego

Komendanta

Wojewódzkiego PSP w Poznaniu w dniu 19.10.1999 roku.
Komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej są:
• Wydział Operacyjno-Szkoleniowy w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,
• Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy,
• Wydział Organizacyjno-Kadrowy,
• Wydział Finansów,
· Wydział Kwatermistrzowsko –Techniczny,
W

skład

komendy

wchodzi

Jednostka

Ratowniczo-Gaśnicza.

Komenda

Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy posiada dwa samochody gaśnicze wielozadaniowe
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oraz sześć samochodów specjalnych: do ratownictwa drogowego, rozpoznawczo ratowniczy,
podnośnik hydrauliczny, operacyjnego zabezpieczenia oraz operacyjny.
Ochotnicza Straż Pożarna
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia
lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych
lub innych miejscowych zagrożeń. Podstawowym celem podmiotów skupionych KSRG jest
ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez
ratownictwo ekologiczne i medyczne.
Tab. 26

Jednostki OSP Powiatu Słupeckiego skupione w KSRG
Lp.
1.

Nazwa jednostki

typ

Strzałkowo

S3

2.

Lądek

S3

3.

Ostrowite

S3

4.

Zagórów

S3

5.

Kamień

S3

6.

Orchowo

S3

rodzaj samochodu
GBA 2,5/16
SLRd
Lublin logist
SOp Peugeot
GCBA 10/32
GBA 2,5/16
GCBA 6/32
SOp VW T 4
GBA 2,5/16
GBA 2,5/16
SLRd Lublin
SOp Polonez
GBA 2,5/16
GCBA 5/24
SOp VW
GBM 2,5/8
SLRd Ford
GCBM 20/8
GBA 2,5/16
SLRd
GBA 2,7/16

rok
1986
1995
2000
1994
1982
1994
2007
1999
1983
2002
2001
1992
2001
1996
1994
1983
1998
1982
1985
1993
1981

Na terenie powiatu funkcjonuje 37 jednostek OSP nie skupionych w KSRG
zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Słupca, Cienin Kościelny, Gółkowo,
Drążna, Młodojewo, Piotrowie, Pokoje, Wierzbocice, Cienin Zaborny, Wilczna, Ciążeń,
Sługocin, Wola Koszucka, Dolany, Bielsko, Słowikowo, Kąpiel, Szyszkowo, Jarotki,
Kosewo, Szemborowo, Babin, Sierakowo, Krępkowo, Kornaty, Brudzewo, Skarboszewo,
Powidz, Wydatkowo, Ostrowo Stare, Augustynów, Kopojno, Łomów, Osiny, Trąbczyn,
Bukowe, Szetlewek.
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Drużyna WOPR w Ostrowitem
W listopadzie 1977 r. z inicjatywy Andrzeja Ziółkowskiego zorganizowana została
drużyna kilkuosobowa, która za cel postawiła sobie rozpocząć pracę na wodach jeziora
Powidzkiego. 24 stycznia 1978 r. została zarejestrowana w Wojewódzkim Wodnym
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Koninie jako prawnie działająca drużyna. Skład
drużyny to waha się od 10-14 osób. Większość członków to młodzi ludzie, którzy podnoszą
swoje umiejętności, korzystając z różnego rodzaju kursów i szkoleń takich jak: sternika
motorowodnego, starszego sternika, ratowników i płetwonurków. Od kilku lat drużyna
WOPR ściśle współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrowitem. Współpraca ta
powiązała ludzi których wspólnym celem jest ratownictwo. Wspólnie zabezpieczane są
wszelkie zawody i regaty odbywające się na jeziorze powidzkim. Wykonywanie zadań oparte
jest na działalności społecznej naszych członków. Władze samorządowe i powiatowe
wspomagają ratowników w ich poczynaniach ratowniczych. Mają również wielu miłośników
i sympatyków, którzy sponsorują ich pracę i utwierdzają w przekonaniu, że działają dla dobra
społeczeństwa i środowiska. Dzięki pomocy tych ludzi ratownicy mają do dyspozycji
m.in.: łódź motorowa typu CAMEO z 40-konnym silnikiem MERCURY, ponton i silnik 30konny HONDA, łódka MEWA z silnikiem TOHATSU 5.

9. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jakościową techniką analityczną, stosowaną do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, której wynik jest bazą planowania
strategicznego. Jest również stosowana jako narzędzie badawcze z zakresu planowania rozwoju regionalnego. Analiza SWOT posłuży do badania ogólnej sytuacji Powiatu Słupeckiego.
Do tego celu służą cztery grupy czynników :
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1. Czynniki wewnętrzne
•

Strengths – silne strony – atuty, umiejętności, walory, zasoby pozwalające konkurować na danym rynku;

•

Weaknesses – słabe strony – braki lub słabości w porównaniu do innych;

2. Czynniki zewnętrzne
•

Opportunities – szanse – możliwości analizowanej jednostki płynące z otoczenia;

•

Threats – zagrożenia – wszelkie zagrożenia zewnętrzne (konkurencja,

demografia,

ekonomia, polityka, regulacje prawne).
Mocne i słabe strony to inaczej stymulatory i bariery rozwoju. Szanse i zagrożenia
są czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od potencjału wewnętrznego, które wpływają na
rozwój lub jej stagnację w kilkuletniej perspektywie. Analiza poszczególnych czynników
wskazuje ich potencjalny wpływ na szansę sukcesu wdrażanej PRL Powiatu Słupeckiego.
Rozwój powinien opierać się na silnych stronach i szansach rozwojowych, stanowiących
fundament powiatu.
Wskazanie potencjału nie jest tylko charakterystyką powiatu, rozumianego jako
administracja powiatowa oraz jednostki jej podległe. Analizie podlegają również takie
elementy: infrastruktura, zasoby ludzkie, środowisko, gospodarka, potencjał turystyczny,
lokalizacja gospodarcza.
Analiza potencjału opiera się na dostępnych danych w tym informacji pochodzących
z konsultacji społecznych. Postulaty tam sformułowane posłużyły do identyfikacji problemów
powiatu oraz określenia zadań rozwiązujących te problemy.

Wnioski z analizy uzyskane zostaną poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
sformułowane w następujący sposób:
•

czy silne strony pozwalają wykorzystać pojawiające się szanse?

•

czy słabe strony przeszkadzają w wykorzystaniu szans?

•

czy silne strony mogą zapobiec zagrożeniom?

•

czy słabe strony wzmocnią negatywne oddziaływanie zagrożeń?

Analityczne obszary SWOT dla Powiatu Słupeckiego przedstawiają się następująco:
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LOKALIZACJA

Mocne strony

Słabe strony

- położenie w centralnej części województwa
wielkopolskiego oraz kraju;
- bliskość aglomeracji miejskiej – Poznań (70km);
- umiejscowienie szlaków komunikacyjnych
przechodzących przez teren powiatu należą autostrada
A – 2 oraz droga krajowa nr 92 Września – Konin,
magistrala kolejowa E – 20 o znaczeniu
międzynarodowym relacji Paryż – Berlin – Warszawa
–Moskwa;
- położenie pomiędzy pojezierzami, znaczne zasoby
wód powierzchniowych z rozwiniętą siecią
dopływów;
- bliskość portu lotniczego Poznań – Ławica;

- niedostateczne oddziaływanie aglomeracji

Szanse

Zagrożenia

- duża przepustowość ludności przez obszar powiatu;

- wzrost natężenia ruchu drogowego;

poznańskiej

GOSPODARKA

Mocne strony

Słabe strony

- rozwinięty sektor MŚP;
- brak zagrożenia możliwością bezrobocia
strukturalnego na terenie powiatu;
- rolniczy charakter powiatu;
- promocja przedsiębiorczości poprzez coroczne
wyróżnienia najlepszych podmiotów w powiecie;

- niewystarczająca ilość uzbrojonych terenów do
aktywizacji gospodarczej;
- stopień bezrobocia wyższy aniżeli przeciętna wartość
w województwie wielkopolskim;
- niska klasyfikacja gruntów rolniczych przy rolniczej
specyfikacji powiatu;
- wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym
i nieprodukcyjnym;
- skomplikowane procedury prowadzenia działalności
gospodarczej na szczeblu lokalnym;
- problem reprezentacji interesów lokalnej
przedsiębiorczości na zewnątrz powiatu;
- brak preferencyjnej strefy ekonomicznej dla
przedsiębiorców;
- brak zrzeszeń rolników w celu skutecznego działania
na rynku;
- brak spotkań informacyjno – szkoleniowych dla
rolników, które mogłyby na kierunkować ich
działalność na potrzeby rynku;
- trudności proceduralne dotyczące przekształcania
gruntów;

Szanse

Zagrożenia

- największa dotąd pula funduszy strukturalnych
przyznanych Polsce, możliwości pozyskiwania
i wykorzystania ich;
- w latach programowania funduszy strukturalnych
2007-2013 większe skupienie na regionach –
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny;
- przynależność do dobrze rozwiniętego gospodarczo
województwa wielkopolskiego;
- możliwość napływu kapitału w związku
z ewentualnym umieszczeniem bazy wojskowej
NATO o specjalizacji AGP(system rozpoznania

- nieopłacalność rozdrobnionej produkcji rolnej;
- migracja osób młodych i wykwalifikowanych
w poszukiwaniu lepszego zatrudnienia;
- skomplikowane procedury prowadzenia działalności
gospodarczej na szczeblu krajowym;
- niestabilna polityka podatkowa i finansowa państwa;
- niedostateczny napływ inwestorów zewnętrznych;
- odpływ inwestorów zewnętrznych na tereny
położone bliżej aglomeracji poznańskiej;
- niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw;
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i wczesnego ostrzegania);
- organizacja Euro 2012 w Polsce i Ukrainie,
możliwość napływu kapitału w infrastrukturę, napływ
turystów zagranicznych;
- dobra koniunktura gospodarcza państwa;
- ogólny wzrost płac w Polsce;
- napływ inwestycji zewnętrznych (w tym
zagranicznych);
- nawiązanie współpracy z organizacjami
promującymi inwestycje na terenie Polski (m.in.

DZIEDZINA SPOŁECZNA

Mocne strony

Słabe strony

- bogate dziedzictwo kulturowe;
- szeroka działalność towarzystw kulturalno –
oświatowych;
- aktywna działalność klubów sportowych;
- obserwowany w latach 2004-2007 spadek
bezrobocia;

- migracja wykształconych ludzi w wieku
produkcyjnym do dużych aglomeracji miejskich oraz
zagranicę;
- niska gęstość zaludnienia (70 os./1 km2), poniżej
średniej dla województwa wielkopolskiego);
- ujemne saldo migracji;
- liczne grupy zagrożone marginalizacją mała ilość
jednostek mogących udzielić im wsparcia;
- niedostateczny poziom koordynacji działań
organizacji pozarządowych na terenie powiatu w celu
wspólnych przedsięwzięć;
- niedostateczne działania na rzecz pobudzania
aktywności społeczności lokalnej zagrożonych
wykluczeniem;
- duża liczba bezrobotnych o niskich kwalifikacjach;

Szanse

Zagrożenia

- możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
społeczności lokalnej;
- wzrost dostępności nowoczesnej technologii
teleinformatycznej;
- rozwój społeczeństwa informacyjnego;
- zwiększenie mobilności społeczeństwa;

- nieodpowiednia reglamentacja środków z NFZ
niedostosowana do potrzeb podmiotów lokalnych;

TURYSTYKA

Mocne strony

Słabe strony

- Lokalizacja dwóch parków krajobrazowych na
terenie powiatu, obszar ten ma wysokie wartości
przyrodniczo – kulturowe i turystyczne;
- położenie pomiędzy pojezierzami, znaczne zasoby
wód powierzchniowych z rozwiniętą siecią
dopływów;
- dobrze rozwinięta baza agroturystyczna;
- cykliczna organizacja oryginalnych imprez
turystyczno – promocyjnych (m.in. Regaty
Żeglarskie);
- 15% lesistość, gdzie występują liczne gatunki
zwierząt i roślin;
- sukcesy w promowaniu produktu turystycznego
„Powiat Słupecki – Ziemia Warta Odkrycia” na

- słabo rozwinięta baza turystyczno - wypoczynkowa;
- nieprzystosowanie infrastruktury turystycznej do
potrzeb osób niepełnosprawnych;
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międzynarodowych Targach Turystycznych.
- działalność Słupeckiej Organizacji Turystycznej na
terenie Powiatu Słupeckiego;

Szanse

Zagrożenia

- możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
turystyki w powiecie;
- rozwój i wzrost popytu na usługi turystyczne w tym
agroturystyki;
- wpisanie rozwoju turystyki w strategiczny rozwój
Wielkopolski;
- organizacja Euro 2012 w Polsce i Ukrainie,
możliwość napływu kapitału w infrastrukturę
turystyczną, napływ turystów zagranicznych;
- powiązanie walorów turystycznych powiatu
z produktem turystycznym „szlaku bursztynowego”;
- współpraca z sąsiednimi regionami w dziedzinie
promocji turystycznej;

- duża konkurencyjność innych regionów
turystycznych;
- wzrost niekontrolowanego ruchu turystycznego;
- porównywalność cen ofert turystycznych krajowych i
zagranicznych;

ŚRODOWISKO

Mocne strony

Słabe strony

- zaawansowana realizacja gospodarki odpadami;
- rolniczy charakter powiatu, sprzyjający środowisku
naturalnemu;
- zlokalizowane na terenie Powiatu Słupeckiego
obszary zaliczane do sieci NATURA 2000, będącej
systemem ochrony zagrożonych składników
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego;
- brak przemysłu uciążliwego dla środowiska;

-niekorzystny wpływ na środowisko głównych
szlaków komunikacyjnych przebiegających przez
teren powiatu;

Szanse

Zagrożenia

- możliwość pozyskania środków z UE poprawę stanu
środowiska naturalnego;
- rozwój alternatywnych źródeł energii;

- problem zanieczyszczenia wód w powiecie;
- problem emisji spalin (autostrada A2, krajowa droga
nr 92);

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Mocne strony

Słabe strony

- Lokalizacja autostrady A2 na terenie Powiatu

- nierównomierny rozwój terenów wiejskich
w porównaniu do miast;
- sieć kanalizacyjna słabiej rozwinięta w porównaniu
do innych powiatów województwa;
- infrastruktura techniczna w słabym stopniu
dostosowana do użyteczności osób
niepełnosprawnych;
- brak sieci gazyfikacyjnej, jako jedyny powiat
w
województwie;
- niezadowalająca jakość dróg;

Słupeckiego, bezpośredni dostęp do niej;

Szanse

Zagrożenia

- możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
infrastruktury;

-Skomplikowane procedury administracyjne hamujące
rozwój infrastruktury technicznej
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POTENCJAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU

Mocne strony

Słabe strony

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków
przedakcesyjnych i strukturalnych z UE;
- istnienie Związku Gmin Powiatu Słupeckiego w celu
zacieśniania współpracy i działania na rzecz rozwoju
powiatu;

- niedostateczna współpraca między jednostkami
samorządu lokalnego;
- braki w dokumentach strategicznych (opieka
społeczna, środowisko, drogi, promocja, turystyka,
zdrowie);

Szanse

Zagrożenia

- możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
potencjału administracyjnego;
- współpraca z podmiotami partnerskimi (w tym
zagranicznymi);
- kontynuacja decentralizacji państwa i wzrost
kompetencji samorządów lokalnych;

- rozwiązania legislacyjne parlamentu RP,
utrudniające pracę władz lokalnych;

Wnioski
Lokalizacja
Korzyści płynące z lokalizacji Powiatu Słupeckiego są istotnym czynnikiem
rozwojowym. Centralne położenie w województwie oraz kraju powoduje, niskie ryzyko
marginalizacji powiatu. Umiejscowienie szlaków komunikacyjnych zarówno drogowych jak
i kolejowych oraz lotniska Poznań – Ławica jest czynnikiem decydującym o dużym
przepływie ludności. Wzrost natężenia ruchu drogowego powoduje wzrost zanieczyszczenia
spalinami oraz niebezpieczeństwa wypadków drogowych.
Bliskość aglomeracji miejskiej miasta Poznania zwiększa dostęp do dużego rynku zbytu
towarów i usług.
Istotnym czynnikiem dla rozwoju powiatu jest położenie pomiędzy pojezierzami. W dużym
stopniu poprawia to atrakcyjność terenu, zarówno dla mieszkańców powiatu jak i ludności
odwiedzających powiat.
Gospodarka
Jednym z głównych źródeł dochodów w powiecie jest rolnictwo. Niska
klasyfikacja gruntów rolnych nastawia rolnictwo w dużej przewadze na uprawy zbożowe.
Rolnictwo charakteryzuje się dużym stopniem rozdrobnienia, przeważają gospodarstwa
średnie i małe. Nie występują zrzeszenia gospodarstw rolnych, co w powiązaniu z obniżeniem
opłacalności rolnictwa powoduje zagrożenie rozwoju rolnictwa na obszarze powiatu.
Natomiast szansę na rozwojowe należy wiązać ze środkami Unii Europejskiej absorbowanym
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przez rolników. Ze względu na niski poziom wiedzy o tematyce pozyskiwania środków
unijnych oraz o nowatorskich rozwiązaniach w rolnictwie niezbędna jest szersza promocja
tych tematyk. Szeroko rozumiana działalność rolniczą utrudniają zawiłe procedury
przekształcania gruntów.
Mimo niskiego poziomu innowacyjności, duży udział w gospodarce powiatu
zajmuje sektor MŚP, gdzie dominują usługi świadczone przez podmioty prywatne.
Przedsiębiorczość okręgu promowana jest w ramach dorocznych wyróżnieniach najlepszych
podmiotów. Rozwój gospodarczy powiatu spowalnia niewystarczające uzbrojenie terenów
inwestycyjnych co utrudnia dostęp kapitału zewnętrznego w tym zagranicznego. Napływ ten
umożliwiłoby utworzenie stref ekonomicznych o preferencyjnych instrumentach dla
inwestorów oraz współpraca podmiotów gospodarczych z władzami lokalnymi w celu
wspólnego reprezentowania interesów na zewnątrz. Wzrost inwestycji może być efektem
organizacji w Polsce i Ukrainie Euro 2012. Napływ inwestycji przyczyni się do zmniejszenia
bezrobocia,

które

utrzymuje

się na

poziomie

wyższym

niż

przeciętna

wartość

w województwie. Innym istotnym czynnikiem rozwoju może być rozwój usług turystycznych.
Czynnikiem zagrażającym napływowi kapitału zewnętrznego może być przeniesienie
inwestycji bliżej aglomeracji poznańskiej oraz korzystniejsza strategia lokalna dotycząca
rozwoju inwestycji w innym sąsiednim położeniu.
Największa jak dotąd pula środków pochodzących z Unii Europejskiej może
pozwolić na realizację projektów gospodarczych z powiatu. W tym modernizację rolnictwa,
rozwój

przedsiębiorczości

i

innowacyjności

w

przedsiębiorstwach,

rozwój

usług

turystycznych, tworzenie i modernizowanie infrastruktury.
W dużym stopniu na rozwój przedsiębiorczości w powiecie ma ogólnokrajowa
polityka fiskalna i podatkowa władz centralnych. Rozwinięcie działalności gospodarczej
utrudniają zawiłe procedury urzędowe. Dodatkowo rozwój przedsiębiorczości osłabiają
migracje zarobkowe wykwalifikowanych kadr.
Dziedzina społeczna
W
są

mieszkańcy

Powiecie
z

Słupeckim

wyższym

najmniejszym

wykształceniem,

odsetkiem

jednak

istnieje

bezrobocia
zagrożenie

dotknięci
migracji

wykształconych kadr do dużych aglomeracji miejskich, w tym pobliskiego Poznania. Wpływa
to negatywnie na saldo migracji mieszkańców powiatu, który wykazuje ujemną wartość.
Mimo znaczącego poziomu bezrobocia, w latach 2004 – 2007 obserwuje się zmniejszenie
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tego poziomu. Na to zjawisko istotny wpływ mają migracje zarobkowe, oraz rozwój
przedsiębiorczości na terenie powiatu. Ze względu na to, że na terenie powiatu nie występują
zakłady przemysłowe zatrudniające powyżej 1000 pracowników, nie ma uzasadnienia
występowanie bezrobocia strukturalnego.
Organizacjami

wspierającymi

pobudzanie

aktywności

społecznej

oraz

wpływające na szeroko rozumiany rozwój są organizacje pozarządowe. Wymagają one jednak
koordynacji działań

w ramach działań strategicznych obejmujących działaniem cały powiat.

Służba zdrowia sygnalizuje problem niedostatecznej reglamentacji środków
z NFZ. Pozytywnym zjawiskiem jest dostęp do aptek w przeliczeniu na liczbę ludności.
Trudna sytuacja służby zdrowia spowodowana jest przede wszystkim rozwiązaniami
na szczeblu krajowym, co ma odzwierciedlenie na poziomie lokalnym.
Środki z funduszów europejskich szczególnie z EFS przyczynić się mogą do
znaczącego rozwoju zasobów ludzkich Powiatu Słupeckiego. Rozwój dotyczy przede
wszystkich tworzenia nowych miejsc pracy, wyrównywania szans rozwojowych, podnoszenia
kwalifikacji, aktywizacji grup zagrożonych marginalizacją, zwiększenie dostępu społeczności
do usług teleinformatycznych.

Turystyka
Korzystna lokalizacja powiatu oraz zasób dóbr kulturalnych predysponują
do rozwoju usług turystycznych. Pozytywnym przejawem rozpoczęcia tego procesu jest
dobrze rozwinięta baza agroturystyczna, organizacja rozpoznawalnych, cyklicznych imprez
kulturalnych oraz sukcesy promocyjne odnoszone na targach turystycznych. Pozytywy te nie
są dostatecznie wykorzystywane na realnym rynku turystycznym. Aby przenieść sukcesy
promocyjne na grunt powiatu i rynku usług turystycznych należy przede wszystkim:
rozbudować potencjał infrastruktury turystycznej, zbudować zintegrowany system informacji
turystycznej z łatwym dostępem dla zainteresowanych osób, połączone działania podmiotów
publicznych i prywatnych w celu opracowania wspólnej strategii produktu turystycznego
powiatu słupeckiego oraz zintegrowane zarządzanie tym projektem. Czynnikiem wpierającym
może być współpraca podmiotów w ramach lokalnej organizacji turystycznej.
Mimo istotnych walorów przesadzających o turystycznym charakterze powiatu istnieje
poważne zagrożenie, którym jest atrakcyjność sąsiednich terenów turystycznych subregionu
konińskiego oraz innych miejsc w kraju.
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Niepowtarzalną szansą dla wsparcia wymienionych mocnych stron Powiatu Słupeckiego
w tym aspekcie jest możliwość ubiegania się o środki funduszy Unii Europejskiej
przeznaczane na rozwój infrastruktury oraz usług turystycznych, rozwój obszarów wiejskich
czy rewitalizację dziedzictwa kulturowego.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój płaszczyzny turystycznej jest organizacja
Euro 2012 w Polsce i Ukrainie.
Środowisko
Na terenach Powiatu Słupeckiego znajdują się unikatowe tereny o walorach
naturalnych w tym zaliczane do sieci NATURA 2000. Walory te wzmacnia rolniczy charakter
powiatu oraz brak uciążliwego dla środowiska przemysłu ciężkiego. Głównym zagrożeniem
dla środowiska jest emisja spalin pochodzących z węzła komunikacyjnego przechodzącego
przez tereny powiatu. Wzrost natężenia ruchu może problem ten pogłębić. Kolejnym
problemem jest użyteczność wód powierzchniowych. Zła gospodarka doprowadzić może do
ich degradacji, w konsekwencji utratą ich atrakcyjności. Innym czynnikiem mającym wpływ
na stan

środowiska jest eksploatacja

terenów

kopalnianych.

Mogące

skutkować

m.in. obniżeniem wód gruntowych.
Poziom gospodarki odpadami na terenie powiatu odpowiada na istniejące zapotrzebowanie.
Do skutecznej identyfikacji problemów i kompleksowego zarządzania ta dziedzina posłużyć
może aktualny strategiczny dokument dotyczący ochrony środowiska. Dokument tego typu
jest przydatny w przypadku pozyskiwania środków z funduszy europejskich przeznaczonych
na inwestycje związane ze środowiskiem.
Infrastruktura
Analiza wskazuje przewagę słabych stron nad mocnymi w kwestii szeroko
rozumianej infrastruktury powiatu (m. in. drogi, sieć gazyfikacyjna, wodociągi, zabudowa
przestrzenna). Istotnym elementem infrastruktury jest przebieg autostrady A2 oraz drogi
krajowej nr 92. Odnotowuje się niezadowalający stan dróg na terenie powiatu. Plany
inwestycyjne przewidują poprawę tej sytuacji. Zauważa się większe wydatki infrastrukturalne
na terenach miejskich. Powoduje to słabszy rozwój obszarów wiejskich w porównaniu do
miast. Powiat Słupecki jako jedyny w województwie wielkopolskim nie jest zgazyfikowany,
sieć kanalizacyjna słabiej rozwinięta w porównaniu do powiatów województwa.
Infrastruktura użyteczności publicznej

jest niedostatecznie przystosowana dla osób
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niepełnosprawnych.
Wieloletnie plany inwestycyjne powiatu przewidują głównie inwestycje infrastrukturalne
dlatego też istnieje realna szansa na poprawę ich stanu.
Szansę tą zwiększa możliwość pozyskiwania funduszy europejskich na rozwój
infrastruktury miejskiej i wiejskiej.
Potencjał administracyjny powiatu
Starostwo Powiatowe w Słupcy posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków
z funduszy Unii Europejskiej. Uzyskane doświadczenie zwiększa szansę na skuteczne
pozyskanie środków w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013. Starostwo powinno
skutecznie promować zagadnienia dotyczące funduszy unijnych oraz podejmować działania
wspierające potencjalnych beneficjentów z obszaru Powiatu Słupeckiego.
Istotnym polem współpracy dla władz powiatu jest współpraca partnerska z innymi
podmiotami kraju i zagranicy. Może to być szeroka współpraca obejmująca takie dziedziny
jak gospodarka, kultura, szkolnictwo, doświadczenia w absorpcji środków zewnętrznych,
rozwiązania administracyjne.

10. Strategiczne cele i kierunki rozwoju
I.

Misja rozwoju
Do formułowania celów rozwoju Powiatu Słupeckiego przyjęto założenie, że ich

katalog będzie utworzony w układzie hierarchicznym. W ramach takiej konstrukcji niższemu
poziomowi hierarchicznemu odpowiada większy stopień szczegółowości zapisów.
Formułowanie celów rozwoju zostało dokonane w oparciu o trzy podstawowe
przesłanki, którymi są:
1. maksymalne wykorzystywanie szans i wzmacnianie silnych stron powiatu;
2. łagodzenie słabych stron powiatu przez likwidację istniejących problemów lub minimalizowanie ich negatywnych skutków;
3. stwarzanie nowych impulsów rozwojowych;
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki można sformułować generalny cel
-92-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

kierunkowy rozwoju, czyli misje Powiatu Słupeckiego:

Osiągnięcie spójności gospodarczej i społecznej w oparciu o długofalowy
i zrównoważony rozwój w ramach jednoczącej się Europy.
II.

Cele strategiczne
Cele strategiczne stanowią konkretyzację podstawowej misji rozwoju i wskazują
podstawowe kierunki realizacji najważniejszych potrzeb mieszkańców powiatu.
Ze względu na duży stopień ogólności są one równorzędne względem siebie
i jednakowo ważne z punktu widzenia realizacji misji rozwoju powiatu. Cele
strategiczne powiatu słupeckiego to:
1. Zapewnienie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego;
2. Poprawa atrakcyjności i konkurencyjności Powiatu Słupeckiego;
3. Poprawa warunków życia mieszkańców
4. Zapobieganie zjawiskom patologicznym oraz marginalizacji grup społecznych zagrożonych wykluczeniem;
5. Ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi.

III.

Cele operacyjne
1. Aktywizacja gospodarcza powiatu
- stwarzanie warunków dla rozwoju dla nowych inwestycji i rozwoju
przedsiębiorczości;
- wsparcie dla modernizacji branży rolnej;
- szkolenia i aktywizacja osób bezrobotnych;
- rozwój doradztwa wspierającego przedsiębiorczość;
- wsparcie dla samoorganizacji grup producenckich i biznesowych;
2. Rozwój zasobów ludzkich i społeczeństwa informacyjnego
- wsparcie placówek oświatowych;
- stworzenie warunków do poprawy infrastruktury służby zdrowia;
- przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej i społecznej obszarów wiejskich;
- likwidacja barier w komunikowaniu się oraz wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych poprzez integrację zawodową i społeczną;
- umożliwienie załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną;
- zminimalizowanie patologii społecznych;
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- rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami
lokalnymi;
- podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa;
- zwiększenie dostępności mieszkańców do usług teleinformatycznych;
3. Rozbudowa infrastruktury technicznej powiatu
- modernizacja i budowa dróg;
- poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- stworzenie warunków dla racjonalnego gospodarowania przestrzenią;
4. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej
- dynamiczny rozwój usług turystycznych dostosowany do standardów
europejskich;
- rozbudowa infrastruktury turystyczno – sportowej;
- stworzenie bazy informacyjnej i dystrybucyjnej oferty turystycznej;
- wsparcie dla podmiotów i stowarzyszeń związanych z turystyką;
- zwiększenie oferty i dostępności do kultury i sportu;
5. Poprawa stanu środowiska i racjonalna gospodarka odpadami
- działania mające na celu ochronę zasobów wód, powietrza i gleby;
- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu;
- podnoszenie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami;

11. Zadania służące realizacji celów strategicznych wraz ze
wskazaniem

możliwości

finansowania

ze

środków

Unii

Europejskiej
Głównym ideą realizacji zadań wpisanych w Planie Rozwoju Lokalnego każdej
jednostki terytorialnej jest poprawa warunków życia mieszkańców danego regionu. Jednostki
Samorządowe sporządzając Plan Rozwoju Lokalnego chcą aby główne cele, zawarte w nim
kierunki rozwoju oraz konkretne zadania do realizacji były odpowiedzią na potrzeby lokalnej
społeczności. W celu wypracowania wspólnej wizji oraz kierunku rozwoju Powiatu
Słupeckiego w ramach sporządzanego Planu Rozwoju Lokalnego, Starostwo zorganizowało
konsultacje społeczne.
Celem konsultacji było zidentyfikowanie potrzeb, problemów w danej dziedzinie widzianych
z perspektywy osób bezpośrednio z nią związanych a więc najlepiej zorientowanych,
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niewątpliwą korzyścią danych spotkań było również uzyskanie informacji o stanie obecnym
oraz nastrojach panujących wśród danej grupy społecznej i działających w jej zakresie
jednostek.
W cyklu dziewięciu spotkań uczestniczyli kolejno przedstawiciele organizacji, instytucji,
jednostek organizacyjnych samorządów lokalnych, przedsiębiorcy i inne osoby i jednostki
powiązane z daną sferą społeczną i techniczną, problematyki której dotyczyło dane spotkanie.
Obecni byli również przedstawiciele starostwa m in. osobiście w spotkaniach uczestniczył
Starosta Słupecki Pan Mariusz Roga oraz osoby wspierające starostwo w opracowywaniu
Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Słupeckiego.
Informacja o prowadzonych konsultacjach została podana do publicznej wiadomości za
pomocą lokalnych środków masowego przekazu, tak więc udział w spotkaniach mogła wziąć
każda osoba zainteresowana daną problematyką.
Tab. 27

2

Harmonogram Konsultacji społecznych
Termin
Grupa społeczne
Turystyka, sport i kultura (Ośrodki wypoczynkowe,
22.02.2008 r.
Gospodarstwa agroturystyczne, Ośrodki sportu
i rekreacji, Kluby sportowe, Domy kultury i inne)
Przedsiębiorcy
22.02.2008 r.

3

27.02.2008 r.

4

27.02.2008 r.

5

05.03.2008 r.

Służba zdrowia (Szpitale, Ośrodki zdrowia, Ośrodki
rehabilitacyjne, Domy starców i inne)

6

05.03.2008 r.

Służby mundurowe (Policja, Straż pożarna i inne)

7

12.03.2008 r.

Oświata (Szkoły średnie, Szkoły zawodowe, gimnazja,
szkoły podstawowe, przedszkola i inne)

8

12.03.2008 r.

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

9

19.03.2008 r.

Spotkanie podsumowujące – przedstawiciele Jednostek
Samorządu Terytorialnego

Lp.
1

Opieka społeczna ( Gminne Ośrodki pomocy
społecznej, Miejskie ośrodki pomocy społecznej,
Powiatowe centrum pomocy rodzinie, Warsztaty terapii
zajęciowej, Ośrodki szkolno – wychowawcze i inne
Rolnicy

Źródło: Opracowanie własne
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Spotkania były realizowane według podobnego schematu, i tak słowo wstępne
należało do Pana Starosty, który witając zgromadzonych gości przedstawił cel spotkania oraz
jakie informacje i wskazówki oczekuje uzyskać zespół pracujący nad zredagowaniem Planu
od uczestników spotkania.
Ponieważ celowość opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z możliwości
korzystania przez samorządy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej kolejnym punktem
spotkania była prezentacja odnośnie możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla jednostek
działających w zakresie danej sfery społecznej bądź technicznej, przygotowana przez
specjalistę do spraw funduszy unijnych – członka zespołu Regionalnego Ośrodka
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po krótkiej przerwie przystąpiono do głównego punktu konsultacji a mianowicie dyskusji
między uczestnikami spotkania. Na forum padało wiele istotnych pytań, uczestnicy zgłaszali
szereg istotnych problemów, utrudnień i mankamentów jakie dostrzegają w danej sferze.
W toku dyskusji wskazano wiele istotnych zadań jakie powinny być w danym zakresie
zrealizowane, mające duże znaczenie dla rozwoju danej dziedziny życia społecznego, wzrostu
gospodarczego oraz poprawy infrastruktury technicznej. Wypracowane koncepcje rozwoju,
kierunki działań jakie powinny podejmować władze samorządowe taki aby jednocześnie
zapewniając stabilny rozwój regionu był on zgodny z oczekiwaniami i potrzebami jego
mieszkańców i wpływał w istotny sposób na poprawę warunków życia społeczności lokalnej.
Zespół pracujący nad opracowywaniem Planu uwzględnił każdą uwagę, zapisane
zostały wszystkie postulaty zgłoszone przez uczestników które posłużyły jako materiał
wyjściowy do zapisania w Planie Rozwoju Lokalnego głównych celów i kierunków rozwoju
oraz konkretnych zadań do realizacji jakie władze samorządowe będą realizować
w najbliższych latach. Zadania te zostały wymienione poniżej i w odniesieniu do każdego
z nich wskazano możliwości współfinansowania w ramach odpowiednich Programów
Operacyjnych.
Fundusze Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie zadań zapisanych
w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013, dają Polsce 67 mld euro, co
łącznie z współfinansowaniem krajowym wynosi 85,6 mln euro. Kwota ta czyni Polskę
największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Programy Operacyjne zostały
rozpisane według następującego klucza: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Regionalne
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Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna. Należy pamiętać, że alokacje
przeznaczone na realizację poszczególnych celów są zgodnie z harmonogramem
uruchomiania środków rozpisane w czasie, co oznacza, że będą dostępne w wyznaczonych
przez Instytucję Zarządzającą terminach przez cały okres programowania.
Celowym jest położenie nacisku na możliwości współfinansowania zadań,
nakreślonych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego w ramach odpowiadających funduszy
Unii Europejskiej. Celem Zarządu Powiatu Słupeckigo jest takie kreowanie polityki, aby
w miarę posiadanych możliwości sięgać po pieniądze unijne. Realizacja tego celu będzie
obejmować aplikowanie o środki w ramach własnych struktur organizacyjnych a także
stymulowanie poszczególnych sektorów życia publicznego do ubiegania się o dotację
w ramach prowadzonej przez daną jednostkę działalności. Konsultacje społeczne pokazały, że
ludzie często ze sceptycyzmem podchodzą do procedur obowiązujących przy ubieganiu się
o dotację. Na dzień dzisiejszy wszystkie działania administracji zarządzającej funduszami
zmierzają do maksymalnego uproszczenia kryteriów ubiegania się o pieniądze. Po
konsultacjach społecznych zarysował się jeszcze jeden wniosek. Jednostki, którym
w poprzednim okresie programowania (2004 – 2006) udało się pozyskać dotację
z niecierpliwością czekają na uruchomienie kolejnej puli środków, upatrując w tym szansę
swojego rozwoju. Dlatego też działania Starostwa Powiatowego powinny być ukierunkowane
na prowadzenie kampanii zachęcającej do aplikowania przez poszczególne nawet najmniejsze
podmioty (przedsiębiorstwa, rolnicy, szkoły itd.), tak aby poprzez działania całego
środowiska jak najwięcej funduszy Unii Europejskiej spłynęło do Powiatu Słupeckiego.
W tym celu pierwszym krokiem będzie prowadzenie kampanii informacyjnej, poświęconej
poszczególnym programom operacyjnym. Realizacja tego działania będzie się opierać na
współpracy z instytucjami, które mają za zadanie bezpłatne wspieranie różnego rodzaju
środowisk w skutecznym aplikowaniu o środki Unii Europejskiej.
I.

Ekologia i turystyka

1. Przedsięwzięcia mające na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej, zarówno tech-

nicznej, jak i instytucjonalnej oraz wykorzystanie potencjału kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego powiatu:
a) Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, m.in.: szlaki turystyczne, drogi rowerowe wraz z niezbędną infrastrukturą (oznakowanie, tablice infor-
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macyjne, miejsca odpoczynku, parkingi, elementy małej architektury: ławki, zadaszenia, kosze na śmieci).
b) Wspieranie rozwoju infrastruktury na Jeziorze Powidzkim niezbędnej do rozwój spor-

tów wodnych tj. żeglarstwo (budowa przystani, miejsc do wodowania jachtów, obiektów sanitarnych oraz pozostałej infrastruktury umożliwiającej profesjonalne uprawianie danych dyscyplin)
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet VI Turystyka i Środowisko Kulturowe.
Działanie 6.1 Turystyka.
W ramach tego priorytetu są wspierane przedsięwzięcia mające na celu
rozbudowę infrastruktury turystycznej, zarówno technicznej, jak i instytucjonalnej oraz
wykorzystanie potencjału kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego regionu. Celem
działania jest wzrost znaczenia turystyki w rozwoju Wielkopolski. Aby osiągnąć ten cel
wsparciem zostaną objęte projekty przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora
turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych regionu,
poprzez rozbudowę przede wszystkim ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i promocję
turystyki. Działanie 6.1 zostało podzielone na dwa schematy. W ramach schematu
I Infrastruktura turystyczna możliwa jest realizacja w/w zadań. Schemat ten zakłada
maksymalny poziom wsparcia równy 65 % kosztów kwalifikowanych.
2. Podjęcie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu lokalnego, organizacjami oraz
sektorem prywatnym dla realizacji powyższych celów. Opracowanie profesjonalnej
kampanii promującej region pod względem turystyczno-kulturowym, dotarcie do
możliwie jak najszerszego grona potencjalnych klientów. Utworzenie systemu profesjonalnej i kompleksowej informacji turystycznej, system ten powinien działać

w

sposób przyjazny dla zainteresowanych oraz dostarczać pełnej i aktualnej informacji.
3. Nawiązanie współpracy z sąsiadującymi regionami w celu wspólnej promocji turystyki.
4. Wspieranie stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz promocji regionu.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet VI Turystyka i Środowisko Kulturowe.
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Działanie 6.1 Turystyka.
W/w zadania są wspierane w schemacie II Promocja i informacja turystyczna.
Schemat ten zakłada maksymalny poziom wsparcia równy 85 % kosztów kwalifikowanych.
5. Wspieranie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych – budowa basenu
6. Współorganizowanie cyklicznych imprez w powiecie: Festiwal Kultury Słowiańskiej
i Cysterskiej w Lądzie, Regaty Żeglarskie „Na powitanie wakacji” w Przybrodzinie
o Puchar Polski Jachtów Kabinowych, Ogólnopolski Otwarty Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej w Przybrodzinie, Otwarte Zawody Wodne Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Woj. Wielkopolskiego w Kosewie, Powiatowe Spotkanie z Folklorem, Dożynki Powiatowe.
Wspieranie innych imprez o charakterze patriotycznym i regionalnym.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet VI Turystyka i Środowisko Kulturowe.
Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Celem działania jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług
kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji
kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Działanie to zostało
podzielone na dwa schematy. W w/w zadanie nr 6 szczególnie wpisuje się schemat II Projekty
promocyjne obejmujący: organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost
znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy oraz
kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury regionu,
w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych. Schemat ten zakłada maksymalny
poziom wsparcia równy 85 % kosztów kwalifikowanych, została także określona minimalna
i maksymalna wartość projektu zawierająca się w przedziale od 200 tys. zł do 700 tys. zł.
II.

Strefa społeczna

1. Wspieranie organizacji różnego rodzaju imprez i akcji społecznych, których celem
jest integracja społeczna i pobudzenie społeczno-zawodowe grup wykluczonych
ze społeczeństwa.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 20013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Celem działania jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na
rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji
i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach tego
dziania mogą być m. in. dofinansowane projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu
wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług
edukacyjnych na tych obszarach; działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe,
doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści
płynących z kształcenia i szkolenia. Maksymalny poziom dofinansowania 85 % a charakter
wkładu własnego do określenia przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu). Maksymalna wartość projektu 50 tys. zł.
2. Wspieranie podległych jednostek służby zdrowia w ubieganiu się o środki unijne.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.3 Poprawa warunków

funkcjonowania systemu służby zdrowia

w województwie.
Celem działania jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w województwie
wielkopolskim poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie
dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. W ramach tego
działania możliwe jest dofinansowanie rozbudowy i modernizacji (z wyłączeniem
termomodernizacji) istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu
regionalnym

i

lokalnym

w

celu

dostosowania

ich

do

wymogów

określonych

w obowiązujących przepisach prawa; Rozbudowy i modernizacji sal operacyjnych,
zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem i montażem wyposażenia
związanego bezpośrednio z procesem leczenia. Dostosowanie stanu technicznego istniejącej
infrastruktury do zakupu i użytkowania nowego sprzętu medycznego (wyłącznie z projektem
dotyczącym zakupu sprzętu). Dostosowanie może stanowić maksymalnie 20% kosztów
kwalifikowanych;

dostosowanie

obiektów

służby

zdrowia

do

potrzeb

pacjentów,

w szczególności osób niepełnosprawnych. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75 %
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kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość projektu inwestycyjnego to 500 tys.
zł a projektu na zakup wyposażenia 250 tys. zł.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
Celem działania jest obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań
powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W ramach działania wsparcie uzyskają projekty infrastrukturalne w zakresie ratownictwa
przedszpitalnego oraz szpitalnego (szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa
medycznego istniejące lub planowane do utworzenia zgodnie z wojewódzkim planem
działania systemu, centra urazowe). Ponadto w ramach działania wsparcie otrzymają projekty
związane z rozbudową, przebudową, remontem i doposażeniem zakładów opieki zdrowotnej
dla potrzeb systemu ratownictwa medycznego, w tym zakupu wyrobów medycznych
niezbędnych do diagnostyki i leczenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
3. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich przez rozbudowę odpowiedniej infrastruktury
i wspieranie inicjatyw społecznych na terenach wiejskich
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej
Celem działania jest dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz
warunków występujących w województwie wielkopolskim. W ramach tego działania
możliwe jest dofinansowanie budowy nowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji
obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej (np. domy pomocy społecznej,
hospicja, domy dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu dziennego, centra pomocy
rodzinie, noclegownie dla bezdomnych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki
wsparcia) łącznie z zakupem i montażem wyposażenia; budowy nowych, przebudowy,
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adaptacji i modernizacji obiektów świadczących usługi z zakresu pozaszkolnych form
integracji społecznej dzieci i młodzieży (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska
wychowawcze, kluby środowiskowe i inne ośrodki wsparcia), łącznie z zakupem i montażem
wyposażenia (nie przewiduje się dofinansowania przedszkoli); budowy nowych, przebudowy,
adaptacji i modernizacji obiektów świadczących usługi z zakresu ekonomii społecznej
(np. zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej,
spółdzielnie socjalne i inne podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej),
łącznie z zakupem i montażem wyposażenia. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi
75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
4. Inicjowanie we współpracy z innymi jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi
jednostkami i organizacjami akcji profilaktycznych mających na celu zapobieganie
powstawaniu patologii społecznych (narkomania, alkoholizm, przemoc w rodzinie
i szkołach)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 20013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2.1 Aktywizacja

zawodowa i społeczne osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym
W ramach tego działania możliwe jest m. in. dofinansowanie organizowania akcji
i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności
i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu; poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne,
prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych
wykluczeniem i ich otoczenia oraz szereg działań o podobnym charakterze. Maksymalny
poziom dofinansowania 85 % a charakter wkładu własnego do określenia przez Instytucję
Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). Min. wartość projektu 50 tys. zł.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 20013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
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w jakości usług edukacyjnych.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
W ramach tych działań możliwe jest dofinansowanie doradztwa i opieki pedagogiczno
- psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn
zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów
z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie
uzależnieniom,

programy

prewencyjne,

przeciwdziałanie

patologiom

społecznym).

Maksymalny poziom dofinansowania 85 % a charakter wkładu własnego do określenia przez
Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu). Minimalna wartość
projektu 50 tys. zł.
III.

Gospodarka

1. Koordynowanie działań w zakresie tworzenia grup producenckich, zrzeszania się na
rynku w celu skuteczniejszego funkcjonowania.
2. Wsparcie i inicjowanie rozwoju infrastruktury niezbędnej do rozwoju gospodarczego
regionu – uwypuklanie korzyści towarzyszącej tworzeniu strefy ekonomicznej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1. 5. Promocja regionalnej gospodarki
Celem działania jest przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom w celu
wypromowania regionalnej gospodarki. Cel ten osiągnąć można poprzez stworzenie i rozwój
elektronicznych

systemów

informacji,

co

umożliwi

sprawny

kontakt

pomiędzy

przedsiębiorcami oraz zapewni dostęp do aktualnych ofert inwestycyjnych. Działanie to
dotyczy również promocji produktów i usług przedsiębiorców na rynku krajowym
i międzynarodowym. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70%.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.6. Rozwój sieci i kooperacji
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Działanie1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez współpracę
kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami
badawczo

–

rozwojowymi,

przedsiębiorcami. Współpraca

szkołami

wyższymi,

władzami

samorządowymi

oraz

przyczyni się do wzmocnienia powiązań pomiędzy tymi

środowiskami oraz przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności. Maksymalny
poziom dofinansowania wynosi 85%.
Celem działania 1.7 jest stworzenie przedsiębiorstwom korzystnych warunków do
inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to
przyczyni

się

do

znacznej

poprawy

atrakcyjności

inwestycyjnej

województwa

wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. W ramach tego działania
dofinansowanie uzyskają projekty kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje
(z wyłączeniem projektów dotyczących budowy wyłącznie infrastruktury drogowej).
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.
IV.

Infrastruktura

1. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
- przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych
- budowa obwodnicy miasta Słupcy
- remont mostu w Lądzie w ciągu drogi powiatowej 3090P
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013
Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu,
powiatowe i gminne).
Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozwój
infrastruktury dróg powiatowych i gminnych, a także dróg wojewódzkich przebiegających
przez miasta na prawach powiatu. Działanie to zostało podzielone na dwa schematy.
W/w zadania są wspierane w Schemacie II Drogi w granicach administracyjnych miast
poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Dotacja obejmuje maksymalnie
50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Nie została określona minimalna i maksymalna
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wartość projektu.
W/w możliwości finansowania inwestycji w ramach funduszy Unii Europejskiej
nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wybór właściwej formy finansowania, często
możliwy jest dopiero w chwili ścisłego doprecyzowania charakteru realizowanego zadania.
Zadaniem Zarządu Powiatu będzie stałe poszukiwanie możliwości wsparcia finansowania
zadań w oparciu o dostępne Programy Operacyjne i inne mechanizmy finansowe.
Należy pamiętać, że nie wszystkie postulaty będą miały przełożenie w projekcie
realizacji zadań, gdyż nie zawsze zadania te leżą w kompetencji Starostwa Powiatowego.
Starostwo Powiatowe może natomiast może takie zadania inicjować, wspierać jako partner
bądź w określonych projektach współfinansować przy partycypacji gmin, lub innych
podmiotów zainteresowanych konkretnym zadaniem.
Realizacja części zadań w wieloletniej perspektywie uzależniona jest od pozyskania środków
z Unii Europejskiej.
Postulaty

zgłoszone

podczas

konsultacji

społecznych

nie

będące

w

zakresie

kompetencyjnym Starostwa Powiatowego:
1. Modernizacja plaży w Anastazewie
2. Budowa punktów widokowych przy byłym moście drewnianym w Lądzie
3. Renowacja fragmentu muru obronnego w mieście Słupca w celach turystyczno-edukacyjnych
4. Renowacja historycznego przejścia granicznego z czasów zaborów w Anastazewie wraz
z całą infrastrukturą przyległą.
Są to zadania do realizacji przez poszczególne gminy, nie w kompetencji powiatu.
5. Dostosowanie obiektów rekreacyjno-kulturowych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Powiat nie posiada żadnych obiektów rekreacyjnych, które musiałby dostosowywać
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia wód jezior w powiecie
Wspieranie wszelkich działań w tym zakresie.
7. Utworzenie domu dziennej pomocy, utworzenie ośrodka wsparcia dla osób po załamaniach nerwowych w Słupcy
8. Utworzenie placówki pomocy dla osób bezdomnych (noclegownia)
9. Utworzenie mieszkań chronionych dla wychowanków domów opieki oraz stworzenie im
warunków do zdobycia pewnych kwalifikacji zawodowych umożliwiających im odnalezienie się na rynku pracy oraz wsparcie dla osób opuszczających zakłady penitencjarne.
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10. Utworzenie placówki pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie w Słupcy.
Podobna placówka działa w Lądku
11. Utworzenie powiatowej poradni psychologicznej
Podobna placówka działa w Słupcy
12. Organizacja spotkań między jednostkami samorządu lokalnego ich jednostek organizacyjnych oraz organizacjami działającymi w sferze pomocy społecznej w celu koordynacji
działań.
Za pomocą Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Słupcy
13. Rozwiązanie problemu uwłaszczenia lokali NZOZ w celu umożliwienia im realizacji inwestycji zmierzających do podnoszenia standardu świadczonych usług
Nie należy do kompetencji powiatu
14. Ochotnicze hufce pracy dla młodzieży z Powiatu Słupeckiego
15. Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich i sal przy remizach OSP
Zadania gmin
16. Podjecie działań mających na celu uproszczenie procedur związanych z przekształceniami
gruntów oraz innymi przepisami hamującymi rozwój gospodarstw rolnych i innej działalności związanej z rolnictwem.
Działania legislacyjne Sejmu RP
17. Uproszczenie

procedur

podejmowanych

na

szczeblu

lokalnym

związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej, utworzenie odpowiedniej jednostki monitorującej sytuację na lokalnym rynku oraz mającej za zadanie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych, złożonych wnioskach i efektach ich
realizacji w 2007 roku:
Powiat Słupecki w 2007 roku pozyskał ze źródeł zewnętrznych

kwotę

7 674 889,61 zł. Środki te pochodzą zarówno z funduszy unijnych, jak i innych funduszy
zewnętrznych, co przedstawia szczegółowo poniższe opracowanie.
Tab. 28
Informacje w dziedzinie oświaty
Tytuł projektu
„Stypendialne wsparcie
młodzieży wiejskiej szkół
ponadgimnazjalnych
Powiatu Słupeckiego”

Zakres projektu
Przyznano 610
stypendia dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych

Całkowitawartość
projektu w zł
661 240,00

Przyznana
dotacja w zł
 przyznana dotacja
z EFS: 449 973,82
 dofinansowanie
z budżetu państwa:

Okres
realizacji
Rok szk.
2006/2007
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211 266,18
„Stypendialne wsparcie
studentów Powiatu
Słupeckiego”

Przyznano 47
stypendiów dla
studentów

„Zakup ciągników dla
ZSP w Zagórowie
i
Strzałkowie”

Zakupiono dwa ciągniki

„Centra kształcenia na
odległość na wsiach”

– takim centrum na
terenie naszego powiatu
będzie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Strzałkowie.

„Polska-Ukraina,
Wspólna przeszłość Wspólna Przyszłość;
cześć II”
Środki z 0,6% części
subwencji oświatowej w
roku 2007 z tytułu
dofinansowania
remontów bieżących
Środki z części
oświatowej subwencji
ogólnej

93 400,00

 przyznana dotacja

Rok
akademicki
2006/2007

z EFS: 70 050,00
 dofinansowanie
z budżetu państwa:
23 350,00
199 395,00

Remont Zespołu Szkół

 dotacja celowa:

2007

199 395,00
z tego: dla ZSP
w Zagórowie
99 495,00 i dla
ZSPw Strzałkowie
99 900,00
 12 000,00

2007/2008

 41 800,00

2007

 72 522,22

2007/2008

 75 000,00, w tym:

2007/2008

Zawodowych w Słupcy.

30 000,00 ZSE
w Słupcy, 30 000,00
ZSZ w Słupcy,
15.000,00 ZSP
w Strzałkowie

Tab. 29

Informacje w zakresie środków pozyskanych na infrastrukturę
Nazwa Programu
Norweski
Mechanizm
Finansowy
i Mechanizm
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego

Tytuł projektu

Zakres projektu

Całkowita wartość
projektu w zł

„Termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej Powiatu
Słupeckiego – Liceum
Ogólnokształcące
i Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej”

I etap
Termomodernizacja LO
w Słupcy
Okres
realizacji 2007
II etap
Termomodernizacja SP ZOZ
w Słupcy Okres
realizacji 2008

3 014 510

777 717,12

2 236 792,97

Razem pozyskane środki na infrastrukturę w 2007 roku: 2 562 332,18 zł
Tab. 30

Informacja w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym
Lp
1

Nazwa programu
„Osoby niepełnosprawne
w służbie publicznej”

Cel programu
- utworzenie nowych
miejsc
pracy;
- refundacja wynagrodzeń

Wysokość przyznanych środków finansowych
241.631,73 zł, z tego:
- 90.000,00 zł na utworzenie 6 nowych
miejsc pracy, w tym:
1.
PCPR
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i składek na ubezp. społ.;
- szkolenia

2

„Program wyrównywania
różnic między regionami”

wyposażenie nowych
miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych
odpowiednio do potrzeb
i możliwości

2.

Zespół Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie
3.
Dom Pomocy Społecznej
w Zagórowie
- 150.381,73 zł na refundację wynagrodzeń i składek na ubezp. społ. dla 6
osób przez okres 18 m-cy;
- 1.250,00 zł na szkolenia dla 1 osoby
niepełnosprawnej
169.335,15 zł na wyposażenie nowych miejsc
pracy dla 9 osób niepełnosprawnych

Razem pozyskane środki na pomoc osobom niepełnosprawnym w 2007 roku:

410 966,88

Tab. 31

Informacje w zakresie drogownictwa i bezpieczeństwa drogowego
Lp.

Nazwa programu

Zakres prac

1.

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
realizowany w ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Priorytet
3 „Rozwój lokalny”,
działanie 3.1 Obszary
wiejskie

Rozbudowę 800 m drogi
(poszerzenie i odnowienie
nawierzchni oraz budowę
obustronnych chodników
i zjazdów.

Wartość prac
[zł]
746 790,73

Przyznana dotacja
 przyznana dotacja
z EFRR- 547 574,25
 dofinansowanie
z budżetu państwa:
73 099,90

„Rozbudowa drogi
powiatowej nr 16122
w miejscowości
Młodojewo”

2.

Rezerwa
ogólnej
państwa

subwencji
budżetu

Przebudowa drogi powiatowej
nr 3093 Grabina – granica
powiatu pleszewskiego

560 824,00

3.

Rezerwa
ogólnej
państwa

subwencji
budżetu

Przebudowa ulic Warszawskiej
i Kościuszki w Słupcy

1 173 712,00

4.

Rezerwa
ogólnej
państwa

subwencji
budżetu

Przebudowa drogi powiatowej
Smolniki
Powidzkie
–
Strzałkowo, ulica Powidzka
w Strzałkowie

501 408,00

229 tys. zł. - z rezerwy
subwencji ogólnej
budżetu państwa,
395 tys zł -gmina
Zagórów
429 tys. zł. z rezerwy
subwencji ogólnej,
745 tys. zł - miasto
Słupca
192 tys. zł. - z rezerwy
subwencji ogólnej,
330 tys. zł. -Gmina
Strzałkowo
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Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa na w/w zadania na kwotę 850 000,00
5.

Poprawa
bezpieczeństwa
drogowego
(100 000,00 zł)

ruchu

Instalacja barier ochronnych
w ciągu drogi powiatowej 3090
na odcinku Ląd- Zagórów

205 188,00

Razem pozyskane środki na drogownictwo i bezpieczeństwo drogowe w 2007 roku:

w tym koszty własne
100 tys. złotych, koszty
pozyskane od
wojewody – 100 tys.
złotych.
1 570 674,15
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12. Plan finansowy
Poniższa tabela przedstawia wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2007 i lata kolejne. Jest to załącznik Nr 5 do
uchwały XIX/119/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2008 roku.
Tab. 32

WYDATKI NA REALIZACJĘ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCJI NA 2008 ROK I LATA NASTĘPNE
z tego:
Lp.

Cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

1

2

3

Okres realizacji

Łączna kwota
wydatków na
inwestycji

poniesione
do
31.12.2007
roku

2008 rok

2009 rok

2010 rok

po
2010 roku

4

5

6

7

8

9

10

Ogółem:
z tego:

62 219 690

850 380

4 951 370

7 714 000

4 258 940

44 445 000

2 620 023

697 323

1 922 700

0

0

0

25 219 704

153 057

600 756

1 078 500

1 549 891

21 837 500

34 379 963

0

2 427 914

6 635 500

2 709 049

22 607 500

2006-2008

3 112 380

850 380

2 262 000

0

0

0

2006-2007

850 380

850 380

0

0

0

0

697 323

697 323

0

0

0

0

153 057

153 057

0

0

0

0

MFEOG*
wkład własny

I.

1

inne środki
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, razem:
z tego:
Liceum Ogólnokształcącego
w Słupcy
z tego: MFEOG*
wkład własny

LO Słupca
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2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Słupcy

SP ZOZ Słupca

2008

z tego: MFEOG *
wkład własny
budowa Powiatowego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem w Słupcy łącząII cego funkcje Centrum Powiadamiania Ratunkowego
i Centrum Zarządzania
Kryzysowego
rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży
1
Pożarnej
w
Słupcy

KP PSP Słupca

1

2

z tego: wkład własny

ZSZ Słupca

0

339 300

2007-2009

6 070 000

0

1 413 000

4 657 000

0

0

2007-2009

6 070 000

0

1 413 000

4 657 000

0

0

70 000

0

0

0

2010

z tego: wkład własny
inne środki
budowa i doposażenie
warsztatów

0

0

2008
i następne

ZSP Zagórów

0

1 922 700

70 000

poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej

2 262 000

339 300

inne środki

z tego:
infrastruktura sportowa (boisko i bieżnia)

0

1 922 700

z tego: wkład własny
II
I

2 262 000

po 2010

6 000 000

0

1 343 000

4 657 000

0

0

4 776 370

0

1 276 370

1 800 000

600 000

1 100 000

600 000

0

0

0

600 000

0

90 000

0

0

0

90 000

0

510 000

0

0

0

510 000

0

1 100 000

0

0

0

0

1 100 000

165 000

0

0

0

165 000
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3

inne środki
adaptacja budynku Bursy
Szkolnej na potrzeby edukacyjne

SOS-W Słupca

2008-2009

z tego: wkład własny
inne środki
polepszenie jakości usług
IV medycznych - zakup sprzętu
medycznego

SP ZOZ Słupca

2010

935 000

0

0

0

0

935 000

3 076 370

0

1 276 370

1 800 000

0

0

641 456

0

191 456

450 000

0

0

2 434 914

0

1 084 914

1 350 000

0

0

1 055 940

0

0

0

1 055 940

0

158 391

0

0

0

158 391

0

897 549

0

0

0

897 549

0

50 065 000

0

0

1 257 000

2 603 000

46 205 000

22 613 000

0

0

1 257 000

2 603 000

18 753 000

1 257 000

0

0

1 257 000

0

0

628 500

0

0

628 500

0

0

628 500

0

0

628 500

0

0

2 603 000

0

0

0

2 603 000

0

1 301 500

0

0

0

1 301 500

0

z tego:
wkład własny

V

1

inne środki
poprawa dostępności do regionalnego
i
ponadregionalnego układu
drogowego

PZD Słupca

2009-2013

z tego:
przebudowa dróg powiatowych
z tego:

a)

Nr 3030P Wólka Orchowska - Orchowo 2,2 km

2009

z tego: wkład własny
inne środki
b)

Nr 3052P Giewartów Ostrowite 6,7 km
z tego: wkład własny

2010

-112-

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU SŁUPECKIEGO

c)

inne środki
Nr 3090P Jaroszyn - Ląd
3,2 km

1 301 500

0

0

0

1 301 500

0

1 600 000

0

0

0

0

1 600 000

800 000

0

0

0

0

800 000

800 000

0

0

0

0

800 000

2 146 000

0

0

0

0

2 146 000

1 073 000

0

0

0

0

1 073 000

1 073 000

0

0

0

0

1 073 000

3 957 000

0

0

0

0

3 957 000

1 978 500

0

0

0

0

1 978 500

1 978 500

0

0

0

0

1 978 500

1 609 000

0

0

0

0

1 609 000

804 500

0

0

0

0

804 500

804 500

0

0

0

0

804 500

1 816 000

0

0

0

0

1 816 000

z tego: wkład własny

908 000

0

0

0

0

908 000

inne środki
Nr 2901P granica powiatu
- Wrąbczyn - Zagórów 4,7
km

908 000

0

0

0

0

908 000

1 989 000

0

0

0

0

1 989 000

po 2010

z tego: wkład własny
inne środki
d)

Nr 3040P Smolniki Powidzkie na odcinku Przybrodzin - Powidz 3,2 km

po 2010

z tego: wkład własny
inne środki
e)

Nr 3040P Smolniki Powidzkie na odcinku Powidz - Strzałkowo 6,7 km

po 2010

z tego: wkład własny

f)

inne środki
Nr 3050P Giewartów Siernicze Małe (2,1 km,
1,7 km) 3,8 km

po 2010

z tego: wkład własny
inne środki
g)

h)

Nr 2922P Samarzewo granica powiatu 3,0 km

po 2010

po 2010
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z tego: wkład własny

994 500

0

0

0

0

994 500

994 500

0

0

0

0

994 500

1 127 000

0

0

0

0

1 127 000

z tego: wkład własny

563 500

0

0

0

0

563 500

inne środki
Nr 3085P Droga Krajowa
92 - Wacławów - Sługocin 6,5 km

563 500

0

0

0

0

563 500

1 939 000

0

0

0

0

1 939 000

969 500

0

0

0

0

969 500

969 500

0

0

0

0

969 500

2 570 000

0

0

0

0

2 570 000

1 285 000

0

0

0

0

1 285 000

1 285 000

0

0

0

0

1 285 000

2 860 000

0

0

0

0

2 860 000

2 860 000

0

0

0

0

2 860 000

1 430 000

0

0

0

0

1 430 000

1 430 000

0

0

0

0

1 430 000

11 450 000

0

0

0

0

11 450 000

inne środki
i)

j)

Nr 3063P w miejscowości
Cienin Kościelny 0,9 km

po 2010

po 2010

z tego: wkład własny
inne środki
k)

Nr 3030P Bielsko - Podbielsko 1,8 km

po 2010

z tego: wkład własny
inne środki
2

rozbudowa dróg

rozbudowa drogi powiatowej Nr 3074 Sierakowo a)
Słomczyce - Piotrowice 3,4
km

po 2010

z tego:
wkład własny

3

inne środki
budowa obwodnicy m. Słupcy

po 2010

z tego:
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wkład własny

4

5 725 000

0

0

0

0

5 725 000

5 725 000

0

0

0

0

5 725 000

10 282 000

0

0

0

0

10 282 000

wkład własny

5 141 000

0

0

0

0

5 141 000

inne środki

5 141 000

0

0

0

0

5 141 000

inne środki
remont mostu w Lądzie
w ciągu drogi powiatowej
3090P

po 2010

z tego:
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13. Oczekiwane wskaźniki osiągnięcia celów
Monitorowaniu realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego
służyć będą wskaźniki adekwatne do podejmowanych inwestycji. Realizacja Planu odbywać
się może na poziomie produktu, rezultatu, bądź oddziaływania.
Wskaźnik produktu obejmować biedzie wszystkie produkty materialne i usługi, które grupa
docelowa otrzyma w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych
zasobów. Wskaźnik rezultatu obejmować będzie bezpośrednie i natychmiastowe efekty
projektu – zmiany jakie nastąpiły w wyniku wdrażania projektu. Natomiast wskaźnik
oddziaływania obejmie długookresowe efekty, konsekwencje danego projektu poza
bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla beneficjentów.
Każdy ze wskaźników powinien spełniać warunki: trafności, mierzalności, wiarygodności,
dostępności.
Poniżej podano przykładowe wskaźniki, które posłużą w ocenie realizacji zadań wpisanych
w Planie Rozwoju Lokalnego.
1. Wskaźniki produktu
•

ilość kilometrów wybudowanych lub zmodernizowanych dróg,

•

liczba zbudowanych bądź zmodernizowanych obiektów infrastruktury technicznej,

•

długość wykonanej i zmodernizowanej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,

•

długość wykonanej sieci gazowniczej,

•

liczba zrealizowanych projektów budowy i modernizacji,

•

liczba zrealizowanych przedsięwzięć z udziałem finansowania zewnętrznego,

•

liczba turystów korzystających z usług turystycznych na terenie powiatu,

•

liczba zorganizowanych projektów szkoleniowych,

•

liczba nowych podmiotów gospodarczych.

2. Wskaźniki rezultatu
•

podniesienie jakości dróg,

•

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

•

wzrost napływu kapitału zewnętrznego,

•

poprawa jakości świadczonych usług medycznych,

•

poprawa warunków nauczania,
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•

zwiększenie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.

3. Wskaźniki oddziaływania
•

lepsze warunki życia dla mieszkańców,

•

wzrost dochodów mieszkańców powiatu,

•

korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości,

•

zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu,

•

spadek stopy bezrobocia,

•

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

•

poprawa stanu środowiska naturalnego,

•

wzrost poczucia tożsamości lokalnej.
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14. System wdrażania
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego opiera się na zasadach wdrażania
pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Samorządy korzystające z tych środków są
zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone
w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. nr 1260/1999.
Proces wdrażania Planu rozwoju Lokalnego, aby mógł przebiegać sprawnie
powinien być precyzyjnie zaplanowany. Wprowadzenie Planu w życie prowadzi przede
wszystkim do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej i sprzyja jej rozwojowi
jednocześnie będąc formalną realizacją zobowiązań powiatu w tym zakresie. System
wdrażania Planu zawiera listę uszeregowanych zadań przewidzianych do realizacji
w poszczególnych latach na poziomie regionalnym. W celu osiągnięcia zamierzonych
efektów wdrożenia Planu będzie on odpowiednio modyfikowany.
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizacje Planu Rozwoju
Lokalnego będzie pełniło Starostwo Powiatowe w Słupcy. Zakres zadań instytucji
zarządzającej obejmuje między innymi:
−

dokonanie oceny ex-ante (przed rozpoczęciem) realizacji planu – zapewnienie zgodności
planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym
w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony
środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów
publicznych;

−

zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji
planu – informowanie o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów;

−

kreowanie i przyjmowanie propozycji projektów od instytucji podległych;

−

przygotowanie i składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji zarządzających
programami operacyjnymi;

−

zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania;

−

dokonanie oceny ex-post (po zakończeniu) realizacji planu.
W celu odpowiedniego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu

Słupeckiego na lata 2009-2013 jednostka zarządzająca w tym przypadku Starostwo
powiatowe w Słupcy powinno uruchomić odpowiedni system informowania o podjętych
etapach realizacji. PRL Powiatu Słupeckiego powinien być udostępniony każdej
zainteresowanej osobie.
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15. System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem określającym strategiczne cele
i programy powiatu, w wieloletniej perspektywie czasowej. Skuteczna realizacja
postawionych zadań wymaga systematycznego monitorowania postępów wdrażania
w zmieniających się warunkach wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy powiatu.
Monitorowanie uniemożliwi dezaktualizację założeń Planu Rozwoju Lokalnego powiatu.
Proces monitorowania polega na zbieraniu i analizie danych charakteryzujących tempo
i jakość wdrażania zadań oraz całego ujęcia PRL w aspekcie rzeczowym i finansowym.
Analiza wskazuje poziom spójności PRL z początkowymi założeniami. Służą temu wcześniej
zdefiniowane wskaźniki.
Monitorowanie PRL jako całości odbywać się będzie corocznie przy okazji
realizacji poszczególnych zadań i projektów. Ujęcie całościowe wskazuje efekty wdrażania
w podstawowych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego powiatu. Odzwierciedlają
one efekty PRL w ujęciu przyjętym w Unii Europejskiej. Należą do nich:
a) produkt rzeczowy osiągnięty w wyniku realizacji zadań i projektów,
b) bezpośredni rezultat dla mieszkańców, osiągnięty w wyniku realizacji zadań
i projektów,
c) osiągnięty efekt oddziaływania na daną dziedzinę lub sektor społeczno – gospodarczy.
Plan Rozwoju Lokalnego z założenia jest dokumentem otwartym, dlatego uzasadnione
jest jego uzupełnianie o nowe zadania organizacyjne i inwestycyjne.
Dlatego też monitorowanie pozwoli wyciągnięcie wniosków z prac nad projektem, pokaże,
które etapy zostały wykonane oraz jakie należy wykonać. W przypadku niezgodności
z założeniami zasygnalizuje i pozwoli wprowadzić odpowiednie modyfikacje.
Funkcję monitorującą pełni Komitet Monitorujący. Jego funkcją jest opiniowanie
i wspieranie wdrażania PRL. Komitet sygnalizuje pojawiające się trudności i problemy
w realizacji PRL. Swoje uwagi formułuje w postaci raportów, jednocześnie przedstawiając
alternatywne rozwiązania problemu. Komitet powołany jako ciało wpierające może
występować z inicjatywą i podejmować działania służące eliminacji barier wdrożeniowych
PRL. Informacje poddawane analizie zapewnia realizator poszczególnych zadań oraz
projektów planu. Komitet zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz w kwartale.
Starosta Powiatu będąc przewodniczącym Komitetu kieruje jego pracami.
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Członkami Zespołu

są: Wicestarosta,

Skarbnik

Powiatu,

Kierownicy Wydziałów,

Przewodniczący Rady Powiatu. W pracach mogą uczestniczyć reprezentacje innych instytucji
wyrażających zainteresowanie tematyką rozwoju powiatu, posiadając głos doradczy.
Szczegółowy zakres pracy Komitetu zawiera Regulamin przyjęty przez członków Komitetu.
Przebieg monitorowania a także oceny rezultatów projektów współfinansowanych
ze

środków

Unii

Europejskiej

odbywa

się

zgodnie

z

ustaleniami

umowy

o współfinansowaniu. Pracę Zespołu dostosowuje się do wymagań umowy.
Kluczowe znaczenie w bieżącym monitoringu realizacji Planu należy do
Starostwa Powiatowego. Ewentualne działania korygujące realizacją Planu Starostwo
wykonuje na podstawie Raportów Komitetu Monitorującego.
Istotną rolę w procesie kształtowania założeń PRL pełni Rada Powiatu. Jako
najwyższy organ stanowiący w sprawach powiatu, w drodze uchwały kształtuje kierunki
rozwoju powiatu, politykę finansową oraz wieloletnie plany inwestycyjne. Starosta Powiatu
organizując wdrażanie i realizację PRL dostosowuje się do ustaleń Rady i jej Komisji w tej
kwestii. Rada ma prawo skierować do prac Komitetu Monitorującego swoich przedstawicieli
a także rozliczać wdrażanie PRL na posiedzeniach swych Komisji i na sesjach Rady Powiatu.
Komunikacja społeczna PRL (Public Relations) ma na celu upowszechnianie
zamierzeń Planu Rozwoju Lokalnego wśród opinii publicznej i potencjalnych beneficjentów.
Wzrost świadomości społecznej w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych jest
elementarnym warunkiem ich realnego wykorzystania. W tym celu niezbędna jest budowa
pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego. Równie ważne jest zapewnienie
powszechnego dostępu do czytelnych informacji. Powinny wskazywać możliwości ubiegania
się o wsparcie ze środków strukturalnych, na realizację projektów służących rozwojowi
lokalnemu Powiatu Słupeckiego.
Umiejętne zarządzanie kontaktem z otoczeniem może być realizowane poprzez:
a) organizowanie zebrań z udziałem społeczności lokalnej w celu zapoznania
z tematyką PRL,
b) możliwość uczestnictwa mieszkańców w sesjach Rady Powiatu,
c) możliwość uczestnictwa reprezentacji mieszkańców lub innych podmiotów
w posiedzeniach Komitetu Monitorującego,
d) informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
e) informacje zamieszczone w serwisach internetowych powiatu oraz gmin powiatu,
dotyczące zagadnień PRL, oraz funduszy strukturalnych UE,
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f) organizowanie konferencji, warsztatów, prezentacji i innych spotkań upowszechniających tematykę wykorzystywania środków strukturalnych,
g) rozpowszechnianie publikacji, broszur informacyjnych, materiałów audio – wizualnych i innych materiałów, pozwalających w przystępny temat przybliżyć tematykę
struktur Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych i realizacji PRL,
h) współpracę z mediami, która jest kluczowym instrumentem kształtowania opinii publicznej, współpraca dotyczy takich instytucji jak: prasa lokalna, lokalne rozgłośnie
radiowe i telewizyjne, współpraca może być realizowana za pomocą: artykułów prasowych, reklam, audycji, programów informacyjnych,
i) wizualizację, czyli oznaczenie obiektów, wydawnictw upowszechniających wiedzę
o efektach planu, zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych w Urzędach.
Polityka informacyjna dotycząca założeń realizacji PRL powinna przyczyniać się do
współpracy powiatu z podmiotami publicznymi, prywatnymi i pozarządowymi, w celu
skutecznej realizacji PRL oraz innych wspólnych przedsięwzięć. Współpraca może przyjąć
charakter międzynarodowy. Podstawową formą współpracy miedzy wyżej wymienionymi
podmiotami powinny być spotkania warsztatowe grup tematycznych w celu wypracowania
wspólnych koncepcji związanych z realizacją PRL.
Niezbędnym warunkiem współpracy powinno być inicjowanie i podtrzymywanie
kontaktów między poszczególnymi podmiotami, niezakłóconym przepływie informacji oraz
wsparciu wzajemnych działań. Ważnym elementem jest wyznaczenie osób kontaktowych
poszczególnych podmiotów w celu stałego i drożnego przepływu informacji.
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16. Spis tabel, rysunków i wykresów
Tabele
1. Podział administracyjny Powiatu Słupeckiego

7

2. Ludność powiatu z podziałem na poszczególne gminy

9

3. Liczba ludności na km2 w latach 2004-2006

10

4. Wskaźniki demograficzne dla Powiatu Słupeckiego w latach 2004-2006

11

5. Ochrona przyrody i krajobrazu

42

6. Ważniejsze dane o leśnictwie

43

7. Emisja i redukcja przemysłowych zanieczyszczeń dla Powiatu Słupeckiego

44

8. Zestawienie o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki
odpadami

46

9. Powierzchnia użytków rolnych w Powiecie Słupeckim

49

10. Podmioty Gospodarki Narodowej Powiatu Słupeckiego w roku 2006 52
11. Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą
w powiecie według wybranych sekcji w 2006 r.

53

12. Osoby fizyczne prowadzące dzałalność gospodarczą w powiecie według
wybranych sekcji w 2006 r.

53

13. Drogi publiczne Powiatu Słupeckiego

54

14. Wykaz dróg powiatowych

56

15. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna z podziałem na gminy
(dane z 31.XII.2006 r.).

59

16. Zużycie energii elektrycznej w gosp. domowych w miastach
w latach 2004-2006 – Powiat Słupca

61

17. Mieszkalnictwo na terenie powiatu

62

18. Pracujący wg sektorów w latach 2004 – 2006

63

19. Pracujący wg płci w latach 2004 – 2006

64

20. Bezrobotni zarejestrowani wg płci 2006 - 2007
21. Bezrobotni zarejestrowani według wieku

65
2006 - 2007

22. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia

66
67

23. Stopa bezrobocia rejestrowanego

68

24. Placówki oświatowe oraz liczba uczęszczających w roku szkolnym
2006-2007

72
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25. Zestawienie placówek służby zdrowia

73

26. Jednostki OSP Powiatu Słupeckiego skupione w KSRG

82

27. Harmonogram konsultacji społecznych

95

28. Informacje w dziedzinie oświaty

107

29. Informacje w zakresie pozyskania środków pozyskanych na inwestycje

108

30. Informacje w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym

108

31. Informacje w zakresie drogownictwa i bezpieczeństwa drogowego

108

32. Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2007 i lata kolejne

110

17. Spis wykresów
1. Podział administracyjny Powiatu Słupeckiego w 2007 r.

7

2. Ludność Powiatu Słupeckiego w latach 2004 – 2006 r.

10

3. Użytki leśne powiatu

44

4. Pracujący według sektorów

63

5. Pracujący według płci

64

6. Bezrobotni zarejestrowani według płci i wieku

65

7. Bezrobotni według wieku

66

8. Bezrobotni według poziomu wykształcenia

67

9. Stopa bezrobocia rejestrowanego

68

18. Literatura
Przy opracowaniu Planu Rozwoju Lokalnego wykorzystano następujące materiały:
Dokumenty strategiczne
•

„Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” z 2005 r.

•

,,Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 – szczegółowy
opis priorytetów programu operacyjnego”, Poznań maj 2008;

•

,,Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – szczegółowy opis priorytetów”
Warszawa styczeń 2008;

•

,,Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013” Warszawa marzec 2008;

•

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” z 2007 r.
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•

„Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego” z 2000 r.

•

„Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupeckiego 2004 – 2008”

•

„Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Słupeckiego” z 2003 r.

•

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego” z 2003 r.

•

„Strategia Rozwoju Gminy Orchowo na lata 2006 2018”

•

„Strategia Rozwoju Gminy Ostrowie na lata 2005 – 2014” z 2004 r.

•

„Strategia Rozwoju Gminy Zagórów” z 2004 r.

•

„Strategia Rozwoju Miasta Słupca 2010”

•

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lądek” z 2004 r.

•

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Orchowo” z 2007 r.

•

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowie” z 2005 r.

•

„Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzałkowo” z 2005 r.

•

„Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Słupca” z 2005 r.

•

„Plan Rozwoju Miejscowości Strzałkowo” z 2005 r.

•

„Plan Rozwoju Miejscowości Zagórów” z 2005 r.

Inne opracowania i publikacje
•

Analizy Głównego Urzędu Statystycznego dostępne na stronie internetowej
www.stat.gov.pl;

•

„Powiaty w Polsce”, GUS, Warszawa, 2007 r.

•

Internetowy serwis informacyjny Starostwa Powiatowego w Słupcy;

•

Internetowe serwisy informacyjne poszczególnych gmin Powiatu Słupeckiego;

•

Dane pochodzące z Biuletynu

Informacji Publicznej

dostępne na stronie

www.bip.gov.pl
•

www.mrr.gov.pl
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