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SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW
Cel strategiczny
BDL
Gmina
JST
MSP
NFOSIGW

cel, jaki gmina chce osiągnąć w perspektywie czasowej niniejszego dokumentu;
Bank Danych Lokalnych – źródło internetowe prowadzone przez Główny Urząd
Statystyczny
Gmina Rychtal
jednostka samorządu terytorialnego
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polityka branżowa

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

Program

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

TIK
Ustawa o finansach
publicznych
Ustawa z dnia 13
listopada 2003 r.
o dochodach jednostek
samorządu
terytorialnego
WFOSIGW
Wizja gminy
WPF
Wskaźnik

Technologie informacyjno-komunikacyjne
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 z późniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 z późniejszymi zmianami)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wyobrażenie przyszłego, pożądanego stanu JST
wieloletnia prognoza finansowa – zgodna z ustawą o finansach publicznych
narzędzie pomiaru osiągnięcia celu lub realizacji programów, projektów i zadań

Zadanie

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

Zasady

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

Zrównoważony rozwój

podstawa

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań
ekonomicznych, społecznych oraz przyrodniczych w celu utrzymania trwałości jego
rezultatów oraz możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności
współczesnego i przyszłych pokoleń
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1. WSTĘP

1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII RYCHTAL
Strategia Gminy Rychtal opierać się będzie na szeregu konkretnych celów, których osiągnięcie
będzie prowadzić do wymaganego efektu. Cele te łącznie będą składać się na uzupełniający się
plan rozwoju Gminy. Na przyszłość niebagatelny wpływ ma szczegółowe planowanie oraz
przestrzeganie i realizowanie wytycznych zaprezentowanych w niniejszym dokumencie. Jasne
cele, które są efektem pracy wielu zaangażowanych ludzi pozwalają na jak najdoskonalszą
realizację założeń. Tworzenie strategii, wdrażanie z dokładnym określeniem warunków,
na jakich mają się odbywać poszczególne zadania oraz zaangażowanie ludzi do tworzenia
wspólnego dobra sprawi, że gmina stanie się lepszym środowiskiem dla jej mieszkańców.
Każda z gmin jest inna. Strategia, z uwagi na swoją specyfikę, przygotowywana jest
ze szczególną starannością, uwypuklając największe regionalne wartości wyróżniające daną
gminę spośród innych. Uniwersalny model strategii nie jest dobrym rozwiązaniem dla
niedużego obszaru, w którym dynamika zmian jest bardzo widoczna.
W związku z powyższym dobra strategia powinna zawierać następujące cechy:
• unikalność - musi być specyficzna dla danego środowiska,
• rzetelność - musi być oparta o opinię społeczną, aby miała realne wsparcie; jednocześnie
powinna być też „wbudowana” w otoczenie (krajowe i unijne),
• użyteczność - musi przetwarzać dalekosiężne cele w konkretne zadania wykonywane
w ramach kolejnych budżetów,
• aktualność - musi być okresowo weryfikowana.

Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć tworząc strategie jest zawsze, jaki
przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej strategii postanowiono posiłkować się okresami
programowania przyjętymi w Unii Europejskiej i przyjęto perspektywę do roku 2020.
Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem:

W jakim miejscu chcemy być za sześć lat?
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Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju? Strategia jest dokumentem nakreślającym główne
cele i kierunki przyszłego rozwoju gminy, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej.
Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już
prowadzonych działań na terenie gminy. Działania te porządkuje się w programy
odpowiadające celom strategicznym.

1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ
Przy tworzeniu niniejszego dokumentu postanowiono posłużyć się metodą partycypacyjnoekspercką. W części partycypacyjnej postanowiono poprosić o udział w pracach mieszkańców
skupionych w już istniejących organizacjach i zrzeszeniach (lista zaproszonych organizacji jest
w załączniku 4, ponadto zapytano mieszkańców o zdanie poprzez Rady Sołeckie). Oczywiście
ważną rolę odegrali radni Gminy. Wykorzystano także wiedzę i doświadczenie pracowników
Urzędu Gminy. Głównym autorem wskazań kierunków rozwoju są zatem mieszkańcy. Rola
ekspercka, pełniona przez firmę Remedis SA polegała na porządkowaniu zadań i celów
wskazanych przez uczestników procesu, na zintegrowanej analizie sytuacji Gminy,
uzupełnienie zadań i celów na podstawie wyników analizy, porównaniu uzyskanej w ten
sposób strategii do innych, obowiązujących dokumentów (własnych Gminy, sąsiadów, innych
dokumentów powiatowych, wojewódzkich, krajowych i unijnych) dotyczących Gminy Rychtal.
Po wstępnym przygotowaniu strategii dokument był ponownie poddany szerokim
konsultacjom społecznym, tak, aby finalnie przygotowana strategia była szeroko akceptowaną
wizją rozwoju Gminy.
Tworząc zamierzenia strategii kierowano się następującymi przesłankami:


władze lokalne chcą pełnić rolę aktywnego inspiratora i koordynatora działań
w gminie,



współpraca różnych środowisk lokalnych może przynieść wiele dodatkowych korzyści
niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie,



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



poprawa jakości życia mieszkańców całej gminy związana jest z poprawą sytuacji
gospodarczej.

9

Prace nad strategią składały się z następujących elementów:
I.

Określenie stanu aktualnego:
Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społecznogospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących
zagadnień:


sytuacji demograficznej i społecznej,



stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej,



stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej
oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia,
kultury oraz sportu i rekreacji,



sytuacji gospodarczej,



problematyki przestrzennej i mieszkaniowej.

II.

Określenie potencjału rozwojowego,

III.

Zagregowana analiza możliwości rozwoju Gminy Rychtal,

IV.

Wizja Rozwoju,

V.

Określenie Programów Strategii Gminy,

VI.

Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi,

VII.

Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii,

VIII.

Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Strategii.

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Gminy. Przygotowana
Strategia Rozwoju Gminy Rychtal obejmuje perspektywę do roku 2020. Na poziomie
szczegółowym zadanie realizacji strategii jest przejęte przez dokumenty operacyjne (budżety i
WPF).
Oprócz wiedzy i doświadczenia zespołu pracującego nad tworzeniem strategii kierowano się
zasadą wykorzystania wcześniejszych prac i propozycji zgłaszanych w Gminie. Innymi źródłami
informacji były dokumenty strategiczne jednostek nadrzędnych:
I.

Wielkopolska

2020

Zaktualizowana

Strategia

Rozwoju

Województwa

Wielkopolskiego do 2020 roku,
II.

Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020.

oraz dokumenty Gminy Rychtal:
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I.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020,

II.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,

III.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Rychtal.

Ponadto korzystano ze stron internetowych podmiotów mieszczących się na terenie Gminy
i danych statystycznych. Podczas spotkań związanych z pracą nad strategią zbierano
informacje od przedstawicieli różnych środowisk Gminy, które następnie wykorzystano
podczas przygotowywania niniejszego opracowania.

1.3. MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH
Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów dotyczących
rozwoju jest następujące:

STRATEGIA
ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

DOKUMENTY
STARTEGICZNE
KRAJOWE I
UNIJNE

STRATEGIA
ROZWOJU
POWIATU
KĘPIŃSKIEGO
WPF

BUDŻET

„Strategia Rozwoju Gminy Rychtal na lata 2015-2020” jest centralnym dokumentem
strategicznym Gminy. Jednak nie funkcjonuje samodzielnie. Immanentnymi składnikami
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strategii są strategie branżowe – np. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” czy
też plany zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowym dokumentem operacyjnym, służącym realizacji strategii jest obowiązująca
wieloletnia prognoza finansowa (WPF), uchwalana dorocznie przez Radę Gminy. WPF pozwala
na śledzenie postępów w realizacji strategii.
Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym dla
różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany,
uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu
bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów, jako uzupełnień strategii.
Ogólnie dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego gminy podzielić można na dwa obszary:
Dokumenty kierunkowe:
STRATEGIA – dokument nadrzędny względem innych aktów prawa miejscowego,
POLITYKI BRANŻOWE – opisy działań kierunkowych i zasad postępowania, szczegółowe dla
poszczególnych branż (np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego).
Dokumenty realizacyjne:
PLANY/PROGRAMY – zespoły projektów i zadań w określonej branży; mogą zawierać montaż
finansowy,
PROJEKTY – zespoły powiązanych zadań realizowanych na podstawie harmonogramów,
ze wskazanymi źródłami finansowania i wskaźnikami osiągania celów,
ZADANIA – podstawowe jednostki realizacyjne, wskazujące: przedmiot zadania, osoby
odpowiedzialne za wykonanie i osoby nadzorujące, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji
zadania, sposoby realizacji, kwoty środków finansowych przeznaczonych na zadanie, sposób
odbioru poprawności wykonania zadania, wskaźniki oceny osiągania celów.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentów wewnętrznych – stworzonych
wewnątrz jednostki samorządowej (lub dla niej obligatoryjnych, mimo innego pochodzenia) –
istnieć mogą inne, zewnętrzne dokumenty dotyczące strategii, które JST chce akceptować,
mimo iż nie są obowiązujące od strony formalnej.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY RYCHTAL
MA CHARAKTER OTWARTY
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2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO
GOSPODARCZEJ GMINY
RYCHTAL

2.1 PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
2.1.1. RYS HISTORYCZNY
Według legend wszystkie nazwy miejscowości w gminie związane są z żywotem w tych
okolicach smoka. Kiedy został on zabity ludność Głuszyny ogłuchła od jego ryku,
w Krzyżownikach leżeli krzyżem, w Proszowie prosili Boga o odwrócenie kary, a w Trębaczowie
z radości trąbiono w trąby. Miejsce ubicia potwora nazwano Smogorzowem a Rychtal
to podobno Ryczyn od ryku zabijanej kreatury.
W zasadzie każdy region, miasto a nawet wieś w Polsce mają swoje legendy dotyczące ich
początków czy historii z nimi związanych. Jak widać nie inaczej jest w gminie Rychtal. Wróćmy
jednak do faktów historycznych opartych udokumentowanych źródłach.
Rychtal został zbudowany na terenach nieistniejącej już wsi Bandlowice (Będłowice, Bandlovici
lub Bandlouici). Pierwsze informacje na temat tej osady – kolebki Rychtala i Zgorzelca –
pochodzą z 1222 roku. Henryk Brodaty podarował ją, wraz z miejscowością Lasusici Zakonowi
Maltańskiemu w celu osiedlania kolonistami. W 1233 roku komtur namysłowski przekazał
kapłanowi książęcemu Idziemu z Namysłowa te dwie osady oraz zlecił ich lokację oraz
parcelację. W następnych latach miejscowości kilkukrotnie zmieniały właścicieli. Byli nimi –
biskup wrocławski Tomasz II, książę Henryk III Biały, ponownie Tomasz II oraz Henryk IV
Probus. Bandalowice prawdopodobnie były lokowane pomiędzy rokiem 1251 a 1271. W 1271
roku zostały natomiast strawione przez pożar. Postanowiono odbudować osadę. Pogorzelisko
uzyskało nazwę Zgorzelec. W 1294 roku wrocławscy książęta Henryk Głogowski i Henryk V
Brzuchaty potwierdzają w specjalnej metryce fakt, że miejscowości te należą do Tomasza II. Po
raz pierwszy użyto w oficjalnych dokumentach wywodzącej się z języka niemieckiego nazwy
Reichtal oznaczającej bogaty kraj lub bogatą dolinę. Warto zwrócić uwagę, że już w tym czasie
miasto posiadało ratusz. W 1336 roku miasto przeszło pod panowanie Czech. W tym samym
roku wybuchł tam kolejny wyniszczający pożar. W roku 1626 miasto „przejęli” Austriacy,
a w wyniku wojen śląskich w roku 1741 Rychtal przeszedł pod panowanie Prusaków. W 1782
roku kolejny pożar zniszczył miasto. W następnych latach trwała intensywna odbudowa
Rychtala. Od roku 1787 zaczął się systematyczny rozwój miasta. Powstawały szkoły, kościoły,
drogi a także szpital. W latach 1910-1911 powstała linia kolejowa Namysłów – Rychtal –
Kępno. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na mocy Traktatu wersalskiego, Rychtal
i okolice ostatecznie wróciły do Polski. Wcielenie Rychtala z 19 stycznia 1920 roku miało
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bardzo uroczysty przebieg. Zostało jednak zbojkotowane przez niemieckiego burmistrza
i niemieckich urzędników. W okresie dwudziestolecia międzywojennego następuje powolny
schyłek świetności Rychtala co doprowadza do utraty praw miejskich w 1934 roku. Czyniono
próby włączenia miejscowości do powiatu namysłowskiego, ale bez powodzenia.

Rysunek 1 – Grafika Fryderyka Bernarda Wernhera z końca XVIII wieku przedstawiająca Rychtal (źródło:
http://www.rychtal.parafia.info.pl)

Wybuch II Wojny Światowej zapoczątkował drugi okres zmagań o zachowanie polskości na
terenie Rychtala. Armia niemiecka wkroczyła do miasta z dwóch stron – w nocy z 31 sierpnia
1939 roku od strony Drożek, chcąc w ten sposób zaskoczyć wszystkich urzędników i działaczy
społecznych oraz o godzinie 6 rano 1 września 1939 roku od strony Namysłowa z Landratem
namysłowskim Dankchmanem i policją niemiecką. Rychtal został wyzwolony przez żołnierzy
I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa 19 stycznia 1945 roku. Armia
radziecka wkroczyła do miasta od strony Kępna i wsi Krzyżowniki. Walka o zdobycie
miejscowości trwała półtorej doby. W trakcie walk zniszczono 2 niemieckie czołgi, zginęło 25
osób cywilnych, około 100 niemieckich żołnierzy, kilku jeńców włoskich, angielskich
i francuskich, a także 28 radzieckich żołnierzy. W czasie tych walk zniszczeniu uległa 1/5
zabudowy Rychtala.1 25 stycznia 1958 roku utworzono gminę Rychtal w powiecie kępińskim.
Herb miasta pochodzi z pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Namalowany
został przez Otto Huppa – znanego w tamtych czasach grafika i heraldyka niemieckiego.
Na herbie widnieje data 1787 – wtedy to nastąpił gwałtowny rozwój miejscowości. Obecnie
data ta została z herbu usunięta.2

1
2

http://www.rychtal.pl/
http://www.rychtal.parafia.info.pl/
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Rysunek 2 – Herb Rychtala projektu Otto Huppa
(źródło: http://www.rychtal.parafia.info.pl/)

2.1.2. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA
Gmina Rychtal położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (do 1998 roku mieściła
się w województwie kaliskim). Znajduje się w południowej części powiatu kępińskiego.
Graniczy od zachodu i południowego zachodu z gminą Namysłów (powiat namysłowski),
od północy i północnego zachodu z gminami Perzów, Bralin i Baranów (powiat kępiński),
od wschodu z gminą Trzcinica (powiat kępiński) a od południa z gminą Wołczyn (powiat
kluczborski) i gminą Domaszowice (powiat namysłowski).

Rysunek 3 – Położenie powiatu kępińskiego na tle województwa wielkopolskiego
(źródło: http://pl.wikipedia.org/)
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Jest drugą co do wielkości gminą w powiecie i zajmuje powierzchnię 97 km2 (9.655 ha)
co stanowi 15,8% powierzchni powiatu i 0,32% powierzchni województwa wielkopolskiego.
Gmina Rychtal ma charakter rolniczo-leśny, który uzupełniany jest w mniejszym stopniu przez
usługi i drobną przedsiębiorczość. W 2014 roku gminę zamieszkiwało 4.000 osób, co czyni
ją szóstą gminą pod względem ludności w powiecie (7,02% ludności powiatu). Siedzibą Gminy
i zarazem największą miejscowością jest Rychtal. Leży ona 20 km na południe od stolicy
powiatu – Kępna i 14 km na północ od Namysłowa (województwo opolskie).

Kępno 20
Wieluń 67
RYCHTAL

Oleśnica 44

Namysłów 14
Rysunek 4 – Odległość [km] Rychtala od Kępna, Wielunia, Namysłowa i Oleśnicy

Sieć osadniczą Gminy Rychtal tworzy 19 miejscowości położonych na obszarze 10 sołectw.
Przedstawia je poniższa tabela.
TABELA 1 SIEĆ OSADNICZA W GMINIE RYCHTAL (ROK 2014)

LP.

SOŁECTWO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gmina Rychtal
Darnowiec
Drożki
Krzyżowniki
Proszów
Rychtal
Sadogóra
Skoroszów
Stogniewice
Wielki Buczek
Zgorzelec

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
4000
157
555
293
267
1409
201
283
120
574
141

% OGÓŁU
GMINY
100
3,93
13,88
7,33
6,68
35,23
5,03
7,08
3,00
14,35
3,53

Źródło: Urząd Gminy Rychtal
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Sieć osadniczą gminy tworzą głównie miejscowości małe (150 – 300 mieszkańców) i bardzo
małe (do 150 mieszkańców):


Wsie duże (ponad 500 mieszkańców) – Rychtal,



Wsie średnie (300 – 500 mieszkańców) – Wielki Buczek, Drożki, Skoroszów,



Wsie małe (150 – 300 mieszkańców) – Darnowiec, Krzyżowniki, Proszów, Sadogóra,



Wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) – Mały Buczek, Okrzyce, Szarlota, Gierczyce,
Remiszówka, Ryniec, Dworzyszcze, Dalanów, Zachciała, Stogniewice, Zgorzelec.

Rysunek 5 – Gmina Rychtal

Miejscowość Rychtal znajduje się w tzw. Kotlinie Rychtalskiej. Kotlinę tę oddziela ciągnący od
Bralina do Proszowa szereg wzniesień i pagórków, zwany Progiem Byczyńskim., który stanowi
wododział pomiędzy rzekami Prosną i Widawą. Równiny z piaszczysto-żwirowymi pagórkami
19

osiągającymi 182,3 m n.p.m. pod Trębaczowem oddzielają Kotlinę Rychtalską od rozległej
i bagnistej doliny Czarnej Widawy. Rychtal położony jest 165 m n.p.m. w otoczeniu lasów,
zagajników i łąk.3

2.1.3. ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY
Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego4 Gmina
Rychtal

leży

w

obrębie

prowincji

Niż

Środkowoeuropejski,

podprowincji

Niziny

Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska i w granicy mezoregionu Równina Oleśnicka.
Równina Oleśnicka znajduje się na wschód od Pradoliny Wrocławskiej i na południe od Wzgórz
Trzebnickich w dorzeczu dopływów Odry – Widawy i Stobrawy. Jest to równina morenowa
z ostańcami form glacjalnych zlodowacenia warciańskiego.
Użytki rolne w gminie mają powierzchnię 5.855 ha (60,64%).
TABELA 2 POWIERZCHNIA GEODEZYJNA GRUNTÓW W GMINIE RYCHTAL (2014)

LP.
1
2
3
4
5
6
7

UŻYTKI ROLNE

POWIERZCHNIA [ha]

Obszar gminy
Użytki rolne razem
Użytki rolne – grunty orne
Użytki rolne – sady
Użytki rolne – łąki trwałe
Użytki rolne – pastwiska trwałe
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

9.655
5.855
5.212
15
399
68
3532
268

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Pod względem morfologicznym tereny zajmowane przez gminę Rychtal należy uznać za mało
urozmaicone. Północna część gminy jest płaska i monotonna, z kolei część na południe
i wschód od doliny rzeki Studnicy mają rzeźbę bardziej różnorodną. Gmina znajduje się na
obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego i tworzy krajobraz młodoglacjalny.
Do wyróżniających się form morfologii terenu należy wysoczyzna moreny dennej oraz dolina
rzeki Studnicy i doliny boczne – Głuszynki i Wołczyńskiego Strumienia. Generalnie
ukształtowanie tych terenów nie powinno powodować żadnych problemów w ich
zagospodarowaniu, a rzeźba sprzyja rozwojowi rolnictwa i osadnictwa.

3 http://www.rychtal.parafia.info.pl/
4

Kondracki J. 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
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Warunki gruntowe obszaru gminy są zróżnicowane. Powszechnie występują gliny, gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej. W wielu
miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą piasków i żwirów. Są to w większości
grunty średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej miąższości, bardzo wrażliwe na zmiany
wilgotności, przemarzanie i drgania. Pokrywę glebową gminy tworzą przede wszystkim gleby
piaskowe różnych typów: rdzawe, bielicowe, płowe i brunatne, a także gliny i pyły.
W obniżonych partiach terenu oraz w dolinie rzeki Studnicy i Głuszynki występują gleby
pochodzenia organicznego – mady, torfy i mursze. Są one użytkowane w większości jako
użytki zielone średniej wartości III i IV klasy lub pod słabe użytki zielone V i VI klasy.
Gleby na terenie gminy Rychtal:


Klasa IIIa – 5%,



Klasa IIIb – 5%,



Klasa IVa – 16%,



Klasa IVb – 23%,



Klasa V – 35%,



Klasa VI – 16%.

Jak widać na obszarze gminy nie występują gleby orne najlepsze i bardzo dobre. Przeważają
gleby średniej jakości. Część gleb, głównie w południo-zachodniej i południowej części gminy,
została objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych.
Na północnym obszarze gminy występują gleby słabe należące do kompleksów żytnich
słabych. Uprawia się na nich głownie ziemniaki i żyto. Z kolei na obszarze południowym
i południowo-zachodnim występują zwarte kompleksy gleb pszenno-żytnich o korzystnych
warunkach wodno-powietrznych zasobne w składniki pokarmowe.
Zasoby surowców mineralnych na terenie gminy Rychtal prezentują się bardzo skromnie.
Do udokumentowanych złóż kopalin należy kruszywo naturalne oraz surowce ilaste ceramiki
naturalnej – glina zwałowa. W okolicach miejscowości Proszów, Drożki, Sadogóra, Zgorzelec
i

Buczek Wielki eksploatowano niegdyś, bez koncesji i wymaganego rozpoznania

geologicznego, piaski drobnoziarniste. W tej chwili wyrobiska zajmujące około 1,0 ha
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są zagospodarowane jako stawy rybne. Również wydobycie gliny zwałowej zostało
zaniechane.5
Gmina Rychtal, pod względem występowania wód powierzchniowych, zaliczana jest
do obszarów o niskiej zasobności. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niska suma
opadów atmosferycznych. Łączna długość podstawowych cieków wodnych wynosi 18,04 km,
natomiast długość rowów podstawowych wynosi 53,0 km.

Wody powierzchniowe

występujące na tym obszarze leżą w Regionie Wodnym Odry, głównie w dorzeczu rzeki
Widawy. Największym ciekiem gminy jest rzeka Studnica, z licznymi ciekami, kanałami
i rowami melioracyjnymi. Całkowita długość Studnicy na terenie gminy wynosi 8,77 km. Jest
ona prawobrzeżnym dopływem Widawy. Główne dopływy Studnicy to:


Głuszynka – dopływ prawostronny o długości 5,4 km. Źródło w okolicy Ryńca, wpływa
do Studnicy w Skoroszowie,



Głuszyna – dopływ prawostronny o długości 3,87km, źródło w okolicy Darnowca.

Inną rzeką przepływającą przez gminę jest Wołczyński Strumień, którego źródło znajduje się
we wsi Buczek Wielki.
Bardzo niewielkie powierzchnie na terenie gminy zajmują wody stojące. Są to głównie stawy,
śródpolne oczka wodne oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. Znajdziemy tu,
między innymi, trzy zbiorniki hodowlane o powierzchni 0,15 ha, 0,10 ha i 0,11 ha. Są to stawy
rybne, termin ich napełniania to marzec – kwiecień i październik. Zgodnie ze „Studium
uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Rychtal”, plan
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego przewiduje utworzenie
w okolicach miejscowości Skoroszów zbiornika retencyjnego „Skoroszów” na rzekach Studnicy
i Głuszynce. Planowana powierzchnia zbiornika ma wynosić 90 ha.
W północnej i wschodniej części obszaru gminy znajdują się zwarte kompleksy leśne. Zajmują
one ponad 36% powierzchni gminy. Pod względem przyrodniczo-leśnym teren ten jest
zaliczony do V Krainy Śląskiej, Dzielnicy Wrocławskiej i należy do mezoregionu Równiny
Oleśnickiej. Dominują tu sosny i modrzewie z domieszką dębu, jesionu, wiązu i klonu.
Są to głównie lasy mieszane świeże i lasy mieszane wyżynne oraz bór mieszany świeży. Lasy
na terenie gminy wchodzą w skład kompleksu promocyjnego „Lasy Rychtalskie”. Ponad 50%
z nich ma status lasów ochronnych i zajmuje powierzchnię 271 ha. Ważną rolę w systemie
5

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

22

ekologicznym gminy oprócz wysokiej lesistości, spełnia roślinność nieleśna, czyli zieleń
śródpolna, zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Ochroną objęto 6 parków podworskich
(tylko 3 podlegają ochronie konserwatorskiej) o wartości historycznej i przyrodniczej:


Park dworski w miejscowości Drożki – 2,34 ha,



Park dworski w miejscowości Ryniec – 1,80 ha,



Park dworski w miejscowości Wielki Buczek – 2,37 ha,



Parki w Skoroszowie, Gierczycach i Dworzyszczu są już w znacznym stopniu zniszczone,
w stanie technicznym szczątkowym.6

Na terenie gminy Rychtal występuje kilka form ochrony przyrody. W Nadleśnictwie Syców,
obręb Rychtal, leśnictwo Sadogóra znajduje rezerwat przyrody – Rezerwat Studnica.
Utworzono go w 1962 roku i zajmuje on obszar 5,78 ha. Występują w nim 170 letnie dęby,
a także sosny i świerki dorastające do 40 m wysokości.
TABELA 3 POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY

LP.
1
2

NAZWA
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)

LOKALIZACJA
Wielki Buszek
Wielki Buszek

Źródło: Urząd Gminy Rychtal

Znaleźć tu możemy również wiele chronionych gatunków roślin i grzybów. Są to między
innymi wawrzynek wilczełyko, wiciokrzew, bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, sasanka,
szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny.
Świat zwierząt na tych obszarach jest typowy dla Wielkopolski. Znajdują się tu doskonałe
warunki życia dla ptactwa, owadów, gryzoni a także dla zwierzyny grubej i drobnej. Spotykamy
tu między innymi: sarny, jelenie, daniele, dziki, lisy, zające, wydry, kuropatwy, króliki, padalce,
zaskrońce a także piękne motyle - paź królowej.

2.1.4. WALORY KULTUROWE GMINY
Gmina Rychtal nie ma charakteru typowo turystycznego, mimo to dobre warunki
do wypoczynku znajdą tu zarówno amatorzy turystyki pobytowej zainteresowani zbieraniem
owoców lasu jak również zwolennicy turystyki wędrownej, na których czekają ciekawe zabytki
oraz szlaki pieszej, rowerowej i konnej wędrówki. Gmina posiada kompleks sportowy: halę,
boisko, boiska orlik, ścieżki rowerowe i działki rekreacyjne. Mocną stroną gminy jest bogata

6

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
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flora i fauna. Stwarza to doskonałe perspektywy dla rozwoju agroturystyki, szczególnie
w okolicach miejscowości Zgorzelec, Darnowiec, Drożki i Wielki Buczek . Dogodne położenie
wielu z nich, otoczonych lasami i nieskażone środowisko otwierają świetne możliwości
do wypoczynku.
Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytków budownictwa, architektury sakralnej i świeckiej.
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są następujące
obiekty7:


Drożki:
- drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena z 1843 roku,
- drewniana dzwonnica z 1911 roku,
- dwór z pierwszej połowy XIX wieku.

Rysunek 6 – Dzwonnica przy kościele w Drożkach (źródło: http://pl.wikipedia.org/)
7

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkownieruchomych/WLK-rej
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Rysunek 7 – Kościół św. Jana Nepomucena w Drożkach (źródło: http://pl.wikipedia.org/)



Krzyżowniki:
- kościół parafialny po wezwaniem Nawiedzenia NMP z 1751 roku.

Rysunek 8 – Kościół w Krzyżownikach (źródło: http://pl.wikipedia.org/)



Proszów:
- drewniany kościół pod wezwaniem św. Rocha z 1711 roku.
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Rysunek 9 – Kościół św. Rocha w Proszowie (źródło: http://pl.wikipedia.org/)



Rychtal:
- układ urbanistyczny (oraz warstwy archeologiczne) z okresu od XIV do XIX wieku.
Zabudowa dawnego miasteczka jest charakterystyczna – kamienice są stosunkowo
niskie, ponieważ zostały zbudowane na bardzo podmokłym, bagiennym gruncie, który
utwardzano brukiem, ziemią, dębowymi balami, a nawet igliwiem, liśćmi, żołędziami
i mchem. Większość budynków na rynku i w sąsiednich uliczkach pochodzi jeszcze
z XVIII stulecia. Na części gmachów zachowały się poniemieckie napisy pozwalające
zlokalizować sklep nabiałowy, bank i stolarnię H. Glatza.
- kościół parafialny pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Klasycystyczna
budowla pochodzi z lat 1784-85 i stanęła na miejscu poprzedniej świątyni, zbudowanej
w roku 1679. Budowniczym obecnego kościoła był murarz Antoni Jakisch –
namysłowianin. Przy kościele znajduje się kilka nagrobków, z których jeden,
poświęcony Annie Nieborowski z d. Biedwoch, świadczy o polskojęzycznych
mieszkańcach tych okolic8.

8

http://www.starynamyslow.pl/zabytki-gmina-rychtal/rychtal.html
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Rysunek 10 – Kościół w Rychtalu (źródło: http://wielkopolskie.fotopolska.eu/)



Ryniec:
- dwór z połowy XIX wieku,

Rysunek 11 – Dwór w Ryńcu (źródło: http://www.kepnosocjum.pl/)



Skoroszów:
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- zespół pałacowy: park z promenadą i pałac. Został on wzniesiony w stylu barokowym
w 1700 roku jako rezydencja biskupów wrocławskich. Jest murowany, piętrowy,
częściowo z piwnicami sklepionymi kolebkowo. Pierwotnie był dziewięcioosiowy,
na rzucie wydłużonego prostokąta. Wnętrz posiada układ dwutraktowy. W korytarzu
i kaplicy znajdują się sklepienia krzyżowe. W części środkowej elewacji frontowej
znajduje się portal, na którym widnieje kartusze herbowe biskupów wrocławski oraz
data budowy. Podczas badań odkryto wtopiony w bryłę pałacu dawny dworek z końca
XVI wieku.
- spichrz z XIX wieku,

Rysunek 12 – Pałac w Skoroszowie (źródło: http://www.kepnosocjum.pl/)



Wielki Buczek:
- zespół dworski z drugiej połowy XIX wieku. Dworek jest położony w parku i zwrócony
fasadą wejściową na południe. Obecnie bardzo zaniedbany, jest własnością Agencji
Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu,
- drewniany kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena z 1812 roku.
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Rysunek 13 – Kościół w Buczku Wielkim (źródło: http://jaktrafic.org/)

Ponadto przez gminę przebiegają ponadregionalne rowerowe i samochodowe.


Szlak rowerowy żółty tzw. „Pętla Południowej Wielkopolski” (P-21y),



Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski (PKE – 220n),



Samochodowy szlak turystyczny południowej wielkopolski pod opieką PTTK
Ostrów Wielkopolski.

Na

terenie

potwierdzające

gminy
liczne

Rychtal
fakty

występują

historyczne.

również
Jest

ich

stanowiska
ponad

150

archeologiczne
w

tym

osady,

cmentarzyska i obiekty obronne. Cennym zabytkiem jest kopiec podworski (tzw.
grodzisko stożkowate) otoczony wałem pierścieniowatym położony we wsi Drożki.
Zajmuje obszar około 0,5 ha.

2.2. SFERA SPOŁECZNA
2.2.1. DEMOGRAFIA
Sytuacja demograficzna idealnie odzwierciedla typową gminę wiejską. W 2013 roku Gminę
zamieszkiwało 3.903 mieszkańców, w tym 1.936 kobiet oraz 1.967 mężczyzn. Mężczyźni mają
nieznaczną przewagę liczebną nad kobietami (50,39%). Należy więc stwierdzić, że podział wg.
płci jest niezwykle równomierny, nie tylko w roku 2013 ale także na przestrzeni wielu lat.
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Wykres 1 Stosunek liczby mężczyzn i kobiet
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Źródło: Bank Danych Lokalnych

Szczegółowe dane przedstawia tabela 4.
TABELA 4 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY RYCHTAL W LATACH 2002-2013
STRUKTURA
WG PŁCI

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

4080

4048

4048

4050

4060

4029

3966

3962

3934

3903

Mężczyźni

2044

2026

2029

2041

2041

2027

1995

2003

1984

1967

Mężczyźni
[%]

50,09

50,05

50,12

50,39

50,27

50,31

50,30

50,55

50,43

50,39

Kobiety

2036

2022

2019

2009

2019

2002

1971

1959

1950

1936

Kobiety [%]

49,91

49,95

49,88

49,61

49,73

49,69

49,70

49,45

49,57

49,61

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Gęstość zaludnienia w gminie Rychtal ma tendencję spadkową, co widać na poniższym
wykresie. Jeżeli uwzględni się dotychczasowe trendy migracji wewnętrznych i ich ujemne
saldo, można przyjąć, iż w kolejnych latach liczba ludności, może dalej spadać. Trendy
demograficzne na terenie gminy będą zależeć od zahamowania odpływu młodych ludzi
z terenu gminy (głównie kobiet) oraz wzrostu przyrostu naturalnego. Według informacji
z Banku Danych Lokalnych gęstość zaludnienia w gminie Rychtal w 2013 roku wynosiła
40 osób na kilometr kwadratowy.
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Wykres 2 Gęstość zaludnienia w Gminie na 1 km
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Źródło: Bank Danych Lokalnych

Gęstość zaludnienia gminy na tle powiatu i województwa przedstawia tabela 5.
TABELA 5 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU

LUDNOŚĆ NA 1 km2
JEDNOSTKA TERYTORIALNA
Województwo wielkopolskie
Powiat kępiński
Gmina Rychtal

2011

2012

2013

116
93
41

116
93
41

116
93
40

Źródło: Bank Danych Lokalnych
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Wykres 3 Migracje mieszkańców gminy Rychtal
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Źródło: Bank Danych Lokalnych

Na wykresie 3 doskonale widać, że od wielu lat utrzymuje się nadwyżka wymeldowań z terenu
gminy w stosunku do zameldowań. Od wielu lat przeważa ujemne saldo migracyjne.
Wykres 4 Saldo migracji mieszkańców gminy Rychtal
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Źródło: Bank Danych Lokalnych

Cechami specyficznymi Gminy Rychtal są: relatywnie młoda struktura wieku ludności,
przeciętna stopa bezrobocia, wysoki wskaźnik aktywności pracowniczej i wysoki współczynnik
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aktywności zawodowej. Struktura ludności według wieku jest bardzo nierówna z uwagi na
kolejne niże i wyże demograficzne. Zauważalny jest spadek umieralności oraz rodności
w Gminie. Jednak drugi wskaźnik w ostatnich latach jest wyższy niż pierwszy. Odnotowane
liczba urodzeń żywych na terenie gminy w roku 2013 to 31, natomiast zgonów - 30. Przyrost
naturalny jest dodatni i wynosi 1.
TABELA 6 URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYROST NATURALNY W GMINIE RYCHTAL

OGÓŁEM
2011
2012
2013
Urodzenia
żywe
Zgony
Przyrost
naturalny

MĘŻCZYŹNI
2011 2012 2013

KOBIETY
2011 2012 2013

50

36

31

30

16

13

20

20

18

46

38

30

25

25

16

21

13

14

4

-2

1

5

-9

-3

-1

7

4

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Struktura wiekowa ludności Gminy Rychtal prezentuje się w następujący sposób:
TABELA 7 LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM, PRODUKCYJNYM I POPRODUKCYJNYM

WIEK
Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny

OGÓŁEM
2012
2013
778
747
2577
2566
579
590

MĘŻCZYŹNI
2012
2013
398
377
1408
1406
178
184

KOBIETY
2012
2013
380
370
1169
1160
401
406

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Możemy zauważyć w ostatnich latach spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz
systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Te informacje oraz fakt,
że w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono osób
znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy
demograficzne dla Gminy Rychtal wyglądają mało perspektywicznie. Z pewnością powyższe
tendencje będą wymagały przystosowania usług społecznych do potrzeb seniorów.
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Wykres 5 Procentowy udział grup mieszkańców Gminy Rychtal
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Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.2.2. RYNEK PRACY
2.2.2.1 BEZROBOCIE
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie na dzień 31 stycznia 2015 roku w gminie
Rychtal pozostawało zarejestrowanych 76 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą
liczebnie grupą były kobiety, które stanowiły 51 osób spośród ogółu bezrobotnych w gminie.
Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach instytucji rynku pracy może
być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach pozostających bez pracy.
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Wykres 6 Osoby bezrobotne w gminie Rychtal
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Stopa bezrobocia w powiecie kępińskim w latach 2012-2014, w stosunku do województwa
była średnio prawie o połowę niższa, w stosunku do bezrobocia w kraju proporcje były jeszcze
korzytniejsze. W ostatnich latach bezrobocie w powiecie stale spada i na 31 grudnia 2014
roku wynosiło 3,5%.
TABELA 8 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W LATACH 2012-2014

ROK
2014
2013
2012

STOPA BEZROBOCIA
W POWIECIE
KĘPIŃSKIM

STOPA BEZROBOCIA
W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM

3,5%
7,8%
5,0%
9,6%
5,8%
9,8%
Źródło: Bank Danych Lokalnych

STOPA BEZROBOCIA
W POLSCE
11,5%
13,4%
13,4%

2.2.3. UCZESTNICTWO W KULTURZE
Poniżej przedstawiony jest plan ważniejszych imprez kulturalnych organizowanych na terenie
Gminy Rychtal.
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TABELA 9 PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH W GMINIE RYCHTAL

PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH
KWIECIEŃ



Gminne Śniadanie Wielkanocne

MAJ




Dzień Strażaka
Akademia z okazji 3 maja

CZERWIEC



Dzień Matki, Dni Rychtala

WRZESIEŃ



Dożynki Gminne

LISTOPAD



Akademia z okazji 11 listopada

GRUDZIEŃ



Wigilia Gminna - Opłatek

Źródło: Urząd Gminy Rychtal

2.2.4. MIESZKALNICTWO
Zasoby mieszkaniowe, czyli ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się
obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs
i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów
ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków). W Gminie Rychtal
zasoby mieszkaniowe kształtują się w następujący sposób:
TABELA 10 ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY W ROKU 2013

ROK

LICZBA
MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
MIESZKAŃ [m2]

2013

21

916

PRZECIĘTNA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA 1
MIESZKANIA [m2]
43,62

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Na terenie Gminy znajduje się 1.123 mieszkań, które składają się na około 748 budynków
mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2013 roku wynosiła 91,5 m2.
TABELA 11 STRUKTURA MIESZKAŃ W GMINIE W LATACH 2011-2013

ROK

LICZBA
MIESZKAŃ

LICZBA
IZB

POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
MIESZKAŃ [m2]

PRZECIĘTNA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA 1
MIESZKANIA [m2]

2013
2012

1.123
1.115

4.887
4.868

102.713
101.443

91,5
91,0

PRZECIĘTNA
POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA
MIESZKANIA NA 1
OSOBĘ [m2]
26,3
25,8
36

2011

1.110

4.806

100.675

90,7

25,4

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Dodatki mieszkaniowe, czyli forma pomocy świadczona przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, wypłacane są gospodarstwom domowym, które ze względu na trudną sytuację
ekonomiczną, nie są w stanie pokrywać kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.
TABELA 12 DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNANE PRZEZ GOPS W LATACH 2011-2013

ROK
2013
2012
2011

LICZBA
PRZYZNANYCH
DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH
160
131
99

WARTOŚĆ
PRZYZNANYCH
DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH [zł]
31.831
25.120
25.364

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.3. SFERA GOSPODARCZA
2.3.1. ROLNICTWO
W gminie Rychtal na jedno gospodarstwo rolne przypada średnio 7,51-10,0 ha użytków
rolnych. Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią ponad połowę ogólnej ilości gospodarstw.
Ponad 45% gospodarstw stanowią te o areale powyżej 10 ha. Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego w gminie to 12,05 ha. Gminę można podzielić na region północny
i południowy jeśli chodzi o strukturę gatunkową upraw. Jest to zależne od jakości gleb.
W północnej części gminy gleby są najbardziej odpowiednie do uprawy żyta, ziemniaków
i seradeli. Południowy rejon jest najbardziej właściwy pod uprawy pszenicy, jęczmienia jarego,
buraków cukrowych, kukurydzy i roślin przemysłowych. Z kolei w okolicach miejscowości
Buczek Wielki, gdzie występują dość żyzne gleby kompleksu żytniego dobrego uprawia się
mniej wymagające zboża, rośliny okopowe, warzywa i owoce.9

TABELA 13 POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE RYCHTAL

DZIAŁKI
OGÓŁEM
5.168,56

GOSPODARSTWA ROLNE

DO 1 ha
WŁĄCZNIE
11,82

1-5 ha

5-10 ha

POWYŻEJ 10 ha

229,82

490,93

4.435,99

Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

9

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
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TABELA 14 LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE RYCHTAL

DZIAŁKI
OGÓŁEM
291

GOSPODARSTWA ROLNE

DO 1 ha
WŁĄCZNIE
21

1-5 ha

5-10 ha

POWYŻEJ 10 ha

76

63

131

Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)

Powierzchnię najważniejszych upraw na terenie gminy przedstawia tabela 15.
TABELA 15 STRUKTURA PRODUKCJI ROLNEJ

RODZAJ UPRAW
Zboża
Ziemniaki
Buraki cukrowe
Rzepak
Warzywa

POWIERZCHNIA
UPRAW [ha]
4.300
120
6
300
15

UDZIAŁ
PROCENTOWY [%]
82,4
2,3
0,1
5,8
0,3

ŚREDNI
PLON [q]
27,35
290,00
500,00
17,50
-

Źródło: ODR Rychtal (wg Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017-2020)

Część uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana jako pasze. Także produkcja zwierzęca ma
bezpośredni wpływ na rodzaj upraw (oprócz jakości gleb). Dominującym kierunkiem produkcji
zwierzęcej na terenie gminy jest tucz trzody chlewnej oraz hodowla bydła.
Ogólna ilość stosowanych nawozów mineralnych w Gminie Rychtal jest dużo wyższa niż
średnia dla Polski, a także wyższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego i średnia dla
powiatu kępińskiego. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nawozy wapniowe. Zużywa się
ich w gminie więcej niż średnio w Polsce, w województwie i w powiecie.
TABELA 16 ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH I WAPNIOWYCH W ROKU 2010

JEDNOSTKA TERYTORIALNA
POLSKA
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIAT KĘPIŃSKI
GMINA RYCHTAL

ZUŻYCIE NAWOZÓW NA 1 ha
UŻYTKÓW ROLNYCH [kg/ha]
MINERALNE
WAPNIOWE
114,6
38,2
150,6
44,4
169,2
73,4
207,4
113,6

Źródło: Bank Danych Lokalnych (Powszechny Spis Rolny 2010)
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2.3.2. PRZEDSIĘBIORSTWA
W Gminie Rychtal liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych systematycznie rośnie.
Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (72),
budownictwo (56), przetwórstwo przemysłowe (32), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo (25) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (19).
TABELA 17 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W LATACH 2011-2013

ROK

LICZBA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

2013
2012
2011

265
256
249

LICZBA PODMIOTÓW LICZBA PODMIOTÓW
W SEKTORZE
W SEKTORZE
PUBLICZNYM
PRYWATNYM
9
256
9
247
9
240

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Szczegółowe dane przedstawia tabela 18.
TABELA 18 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH POLSKIEJ KLASYFIKACJI
DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2012 I 2013 ROKU

2012
SEKCJA
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo (A)
Przetwórstwo przemysłowe (C)
Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją (E)
Budownictwo (F)
Handel hurtowy i detaliczny: naprawa
pojazdów samochodowych, włączając
motocykle (G)
Transport i gospodarka magazynowa
(H)
Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi (I)
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa (K)
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna (M)
Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca (N)
Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne (O)

2013

SEKTOR
PUBLICZNY

SEKTOR
PRYWATNY

SEKTOR
PUBLICZNY

SEKTOR
PRYWATNY

0

25

0

25

0

32

0

32

0

1

0

0

0

54

0

56

0

66

0

72

0

4

0

5

0

6

0

6

0

1

0

1

0

13

0

12

0

6

0

6

2

5

2

5

39

Edukacja (P)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
(Q)
Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją (R)

5

0

5

0

1

11

1

13

1

19

0

19

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Według danych Urzędu Gminy Rychtal na koniec 2013 roku w rejestrze REGON było
zarejestrowanych 256 podmiotów

gospodarczych.

Ważniejsze

podmioty

gospodarcze

w Gminie Rychtal:


Zakład Usług Leśnych „LASPOL” Maciej Kłobus,



Buczek s.c. Zakład rolny – Nawrot J., Solarz K.,



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALMET” Stanisław Piasecki



P.P.H.U. „Ewel-Bart” Grzegorz Kula,



„INTOP” sp. z o.o.,



Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Rychtalu,



Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak sp. j.,



Bank Spółdzielczy w Rychtalu.

2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.4.1. KOMUNIKACJA
Sieć dróg na terenie gminy Rychtal jest dobrze rozbudowana. Głównym szlakiem
komunikacyjnym jest droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Brzeg – Namysłów –
Rychtal – Kępno, przechodząca przez gminę odcinkiem o długości 11,38 km. Drogi powiatowe
przechodzące przez gminę mają długość około 29,3 km, a drogi gminne około 61 km (w tym 19
km dróg utwardzanych). Ponadto istnieje szereg dróg obsługujących wsie i dróg
gospodarczych nie ustanowionych jako publiczne.
TABELA 19 DROGI NA TERENIE GMINY RYCHTAL

NR DROGI

DŁUGOŚĆ [km]

39

11,38

5683

2,9

5682

6,7

5689

0,5

OPIS ODCINKA
Namysłów – Kępno (droga
krajowa)
Trębaczów – Drożki (droga
powiatowa)
Kol. Zgorzelec – Drożki – Bralin
(droga powiatowa)
Od drogi nr 39 – Trzcinica –
40

5688

4,0

5687

6,4

5686

6,7

5685

0,9

5684

1,2

9859-9886

61,26

Ignacówka (droga powiatowa)
Granica z gminą Wołczyn –
Buczek Mały – Buczek Wielki –
Trzcinica – Laski Granice (droga
powiatowa)
Krzyżowniki – Wielki Buczek
Rychtal – Krzyżowniki – Proszów
granica z gminą Domaszowice
(droga powiatowa)
Rychtal – granica z gminą
Namysłów (droga powiatowa)
Drożki – granica z gminą
Namysłów (droga powiatowa)
Drogi gminne

Źródło: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Rychtal

Na odcinku około sześciu kilometrów, przez środkową część gminy, przebiega jednotorowa
linia kolejowa relacji Kępno – Bukowa Śląska. Jest to linia o znaczeniu lokalnym, obecnie
nieczynna i zdewastowana.
Głównym środkiem komunikacji zbiorowej są autobusy PKS oraz prywatne przedsiębiorstwa
przewozowe za pomocą „minibusów”.

2.4.2. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA
2.4.2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
Długość czynnej sieci wodociągowej w gminie w 2013 roku wynosiła prawie 64 km bez
przyłączy. Liczba przyłączy wynosiła 727 sztuk. Pobór wody w 2013 roku kształtował się na
poziomie 109,2 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do spożycia spełnia wszelkie wymogi
sanitarne i ogólnie oceniana jest, jako dobra. Gmina jest w 100% zwodociągowana.

ROK

DŁUGOŚĆ
CZYNNEJ SIECI
ROZDZIELCZEJ
[km]

2013
2012
2011
2010

63,7
63,7
63,7
63,0

TABELA 20 CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄDOCIĄGOWEJ
ILOŚĆ POŁĄCZEŃ
LUDNOŚĆ
PROWADZĄCYCH
WODA DOSTARCZONA
KORZYSTAJĄCA
DO BUDYNKÓW
GOSPODARSTWOM
Z SIECI
3
MIESZKALNYCH
DOMOWYM [dam ]
WODOCIĄGOWEJ
[szt.]

727
719
715
712

109,2
113,3
120,6
123,6

3652
3678
3703
3706

ZUŻYCIE WODY W
GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH NA 1
3
MIESZKAŃCA [m ]

27,8
28,6
30,4
31,0

Źródło: Bank Danych Lokalnych
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Gmina zaopatrywana jest w wodę za pomocą dwóch komunalnych systemów wodociągowych.
Są one eksploatowane z poziomu utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich.

TABELA 21 CHARAKTERYSTYKA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE GMINY RYCHTAL
ŚREDNIA
LOKALIZACJA
POZIOM
ZATWIERDZONE
GŁĘBOKOŚĆ
OBSŁUGIWANE
WYDAJNOŚĆ
3
UJĘCIA
WODONOŚNY
ZASOBY [m /h]
[m]
SOŁECTWA
3
[m /d]

Buczek Wielki
(nr studni – 2

Plejstoceński

59,0

104,7

Plejstoceński

58,5

87,8

Plejstoceński

38,0

63,0

38,0

44,0

87,7
Buczek Wielki
(nr studni – 3)
Rychtal
(nr studni – 1)
Rychtal
(nr studni – 2)
Dworzyszcze
Skoroszów
Proszów
Ryniec
Marysławin

63,8
Plejstoceński
Plioceński
Plejstoceński
Plejstoceński
Plejstoceński
Plejstoceński

18,0
15,3
90,0
35,0
7,2

Buczek, Proszów,
Sadogóra,
Stogniewice,
Zgorzelec,
Drożki,
Darnowiec
Rychtal,
Krzyżowniki,
Skoroszów

nieczynne
nieczynne
nieczynne
nieczynne
nieczynne

Źródło: Urząd Gminy Rychtal

Zatwierdzone zasoby wody są znacznie wyższe niż wynosi zapotrzebowanie gminy. Średnie
roczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 27,8 m3. Na przestrzeni ostatnich lat
wartość ta ulega zmniejszeniu.

2.4.2.2 SIEĆ KANALIZACYJNA
Gminna sieć kanalizacyjna ma długość 27,9 km i jest dostępna dla 50,9% mieszkańców (2013
rok).
TABELA 22 SIEĆ KANALIZACYJNA W GMINIE RYCHTAL

ROK

DŁUGOŚĆ
CZYNNEJ SIECI
KANALIZACYJ
NEJ [km]

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ
PROWADZĄCYCH DO
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH [szt.]

ŚCIEKI
ODPROWADZONE
[dam3]

LUDNOŚĆ
KORZYSTAJĄCA
Z SIECI
KANALIZACYJNEJ

LUDNOŚĆ
KORZYSTAJĄCA
Z SIECI
KANALIZACYJNEJ
[%]

2013
2012
2011
2010

27,9
24,2
14,7
14,6

553
503
416
413

86
60
52
52

1.955
1.879
1.618
1.615

50,09
47,76
40,86
40,72

Źródło: Bank Danych Lokalnych
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System kanalizacyjny skupiony jest w miejscowościach Rychtal, Skoroszowice, Krzyżowniki,
Dworzyszcze, Sadogóra, Proszów, Dalanów i Stogniewice. Po zakończeniu wszystkich prac
poziom skanalizowania gminy wyniesie 65%. Ścieki bytowo – gospodarcze oraz z drobnych
zakładów przemysłowych i rzemieślniczych odprowadzane są poprzez system kanałów
grawitacyjnych, przepompowni ścieków oraz kanałów tłocznych do Gminnej Oczyszczalni
ścieków w Skoroszowie. Posiada ona przepustowość 464 m3/dobę. Ścieki sanitarne
w pozostałych miejscowościach gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szamba).

2.4.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Na terenie Gminy Rychtal nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych bądź instalacji
przetwarzania odpadów. Składowisko odpadów w Proszowie zostało zamknięte i w okresie
kilku najbliższych lat zostanie zrekultywowane w kierunku leśnym. Odpady komunalne
wytworzone w gminie przewożone są przez specjalistyczne przedsiębiorstwo i składowane na
wysypisku w na terenie gminy Kępno.
TABELA 23 ZMIESZANE ODPADY ZEBRANE W CIĄGU ROKU
ILOŚĆ
ILOŚĆ ODPADÓW
ODPADÓW
ILOŚĆ ODPADÓW
ZEBRANYCH
ROK
ZEBRANYCH
ZEBRANYCH NA 1
Z GOSPODARSTW
W CIĄGU ROKU MIESZKAŃCA [kg]
DOMOWYCH [t]
[t]

2013
2012
2011
2010

450,61
457,40
455,20
451,71

114,6
115,4
114,7
113,4

358,31
360,00
341,18
399,66

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.4.4. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA
2.4.4.1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
System elektroenergetyczny gminy Rychtal oparty jest na linii średniego napięcia
o mocy 15 kV, z powiązaniem głównego punktu zasilania GZP 110/15 kV Kępno. Obsługa
użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napięcia podłączone do trafostacji
słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych linii jest Energa S.A. (dawniej Energetyka
Kaliska S.A.) w Kaliszu Rejon Energetyczny Kępno. Zaopatrzenie w energię elektryczną
prowadzone jest liniami napowietrznymi średnich napięć 15 kV, wyposażonej w lokalne stacje
transformatorowe 15/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest do indywidualnych
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odbiorców za pośrednictwem miejscowych linii niskiego napięcia 380/220 kV napowietrznych
bądź kablowych.10

2.4.4.2 SIEĆ GAZOWA
Gmina Rychtal nie posiada rozwiniętej sieci gazowej. Na całym obszarze gminy
wykorzystywane są butle z gazem propan-butan. Jednakże przez północny skraj gminy
przebiegają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 mm Odolanów - Komorzno,
z których możliwe jest doprowadzenie gazu.
Wykres 7 Ludność korzystająca z instalacji w latach 2011-2013 w %
120,00%

100,00%

80,00%

wodociągi

60,00%

kanalizacja
40,00%

20,00%

0,00%
2011

2012

2013

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.4.5. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
Gmina Rychtal należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej. W dziedzinie telefonii
komórkowej dostępne są usługi głównych operatorów rynku (Plus, T-Mobile, Orange, Play).
Na obszarze gminy zlokalizowane są 2 obiekty telefonii komórkowej:


stacja bazowa nr BT 30 638 Rychtal (ul. Kępińska, dz. ewid. nr 417/5 obręb Rychtal,
Gmina Rychtal) – operator POLKOMTEL S.A. sieci PLUS GSM;

10

równoważna moc promieniowania 2613 W;

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
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-

zakres częstotliwości: 1 antena sektorowa 900 MHz; 1 antena radiolinii 17,7 – 19,7
GHz;

-

zakres oddziaływania 47 m od stacji.



stacja bazowa PTK CENTERTEL 6219 Rychtal C2 (ul. Kępińska, dz. ewid. nr 417/7 obręb
Rychtal, Gmina Rychtal);

-

zakres częstotliwości: 9 anten sektorowych typu BSA001 i BSA005; 1 antena
radioliniowa typu RLA15-06;

-

zakres oddziaływania 84,2 m od stacji.11

Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność są znaczącymi
czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem stymulującym gminna
ofertę inwestycyjna, jak również podnoszą poziom standardu życia mieszkańców.

2.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
2.5.1. EDUKACJA
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy
materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru
ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy
w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego
rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Rychtal dąży do tworzenia takich
warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, które zapewniają
powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie funkcjonująca
sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań oświatowych
w Gminie.

Obiekty

oświatowe,

ich

wyposażenie

(pracownie

komputerowe,

sale

gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy
władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane
na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego
pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania
demograficznego ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz
Gminy, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej

11

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

45

kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel.
Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy:


Przedszkole Samorządowe w Rychtalu



Szkoła Podstawowa w Drożkach,



Szkoła Podstawowa imienia Wojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu,



Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku,



Gimnazjum imienia Karola Wojtyły w Rychtalu.
Wykres 8 Liczba uczniów w latach 2006-2013
350
szkoła podstawowa

300

gimnazjum
250
200
150
100
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Szczegółowe dane przedstawia tabela 24:
TABELA 24 LICZBA UCZNIÓW W GMINIE RYCHTAL W LATACH 2006-2013

ROK

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PLACÓWKA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
GIMNAZJUM

313

288

272

259

238

234

210

217

1362

175

156

160

139

139

134

124

SUMA
2013
341

Prognozy demograficzne wskazują na ogólna tendencje zmniejszania się liczby uczniów, tak
w szkołach podstawowych, jak również w gimnazjach. Trend ten ma charakter stały, zgodny
z ogólnymi trendami demograficznymi w Polsce.
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TABELA 25 EDUKACJA W GMINIE RYCHTAL

2010/2011 2011/2012 2012/2013
Placówki wychowania przedszkolnego
W tym przedszkola
Miejsca w przedszkolach
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
W tym w przedszkolach
Szkoły podstawowe
Uczniowie szkół podstawowych
Szkoły gimnazjalne
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie przypadający na jeden komputer z
dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów w szkołach podstawowych
Uczniowie przypadający na jeden komputer z
dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów w szkole gimnazjalnej
Komputery z dostępem do Internetu przeznaczone
do użytku przez uczniów w szkołach podstawowych
Komputery z dostępem do Internetu przeznaczone
do użytku przez uczniów w szkole gimnazjalnej
Liczba uczniów przypadających na jeden oddział w
szkołach podstawowych
Liczba uczniów przypadających na jeden oddział w
szkole gimnazjalnej

3
1
75
101
72
3
238
1
139

3
1
75
133
93
3
210
1
134

3
1
100
139
98
3
217
1
124

5

5

5

11

10

14

47

45

43

22

22

16

11

11

10

20

22

21

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.5.2. SPORT
Gmina Rychtal posiada bogatą infrastrukturę sportową. Praktycznie wszystkie miejscowości
sołeckie, poza Zgorzelcem, posiadają boiska do gry w piłkę nożną. Na terenie gminy działa
zespół piłkarski GKS Rychtal – Skoroszów, wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych
prowadzonej przez Starostę Kępińskiego w 2008 r.
W miejscowości Rychtal znajduje się kompleks sportowy składający się ze środowiskowej hali
sportowej o wymiarach 36 x 18 oddanej do użytku w 2011 r. Na hali prowadzone są zajęcia
wychowania fizycznego przez miejscowe szkoły. W godzinach popołudniowych hala, wraz
z mieszczącą się w niej siłownią, dostępne są dla mieszkańców.
W bezpośrednim sąsiedztwie hali sportowej znajdują się, oddane do użytku również w roku
2011, boiska Orlik – boisko do gry w piłkę nożna oraz boisko wielofunkcyjne. Rychtalski Orlik
zapewnia bogatą ofert zajęć sportowych dla mieszkańców w każdym wieku dzięki prężnie
działającym animatorom.
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Kompleks sportowy w roku 2015 powiększony został ponadto o siłownię zewnętrzną
wyposażoną w sześć urządzeń do samodzielnych ćwiczeń. Siłownia zewnętrzna jest
atrakcyjnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, które chętnie odwiedzają osoby
w każdym wieku.
Na terenie Gminy prowadzone są stałe rozgrywki sportowe zgodne z kalendarzami dyscyplin
oraz organizowana jest znaczna liczba imprez i wydarzeń sportowych dostępnych dla
mieszkańców. Głównym organizatorem są LZS-y.

2.5.3. KULTURA
Organizacją życia kulturalnego w Gminie zajmuje się Świetlica Środowiskowa i Biblioteka
w Rychtalu. Do ich zadań należą między innymi prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą
w sekcjach i kołach zainteresowań. Z tym obszarem działalności związane jest tworzenie
warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez: zatrudnienie instruktorów,
udostępnianie pomieszczeń. Na terenie Gminy odbywają się również imprezy plenerowe
tj. Dni Rychtala, Dożynki Gminne, czy konkursy sportowe. Zespoły i sekcje są chętnie
zapraszane na imprezy do innych miejscowości ze względu na ich niepowtarzalność
i oryginalność.
Aktywność mieszkańców Gminy przejawia się również poprzez korzystanie ze zbiorów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychtalu.
TABELA 26 PLACÓWKI KULTURALNE W GMINIE

ROK

BIBLIOTEKI I
FILIE

PRACOWNICY

2013
2012
2011
2010

1
1
1
1

4
4
2
2

KSIĘGOZBIÓR

CZYTELNICY
W CIĄGU ROKU

WYPOŻYCZENIA
KSIĘGOZBIORU
NA ZEWNĄTRZ

12.811
12.658
12.311
13.227

385
392
405
415

6.999
6.842
6.607
6.761

Źródło: Bank Danych Lokalnych

W miejscowościach Drożki, Darnowiec, Proszów, Sadogóra, Stogniewice, Wielki Buczek,
Krzyżowniki i Skoroszów znajdują się świetlice wiejske, z których mogą korzystać mieszkańcy.
Stan techniczny świetlic jest dobry. Są one na bieżąco remontowane i doposażone do
wymogów jakie powinny spełniać nowoczesne placówki kultury.
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2.5.4. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
2.5.4.1 OCHRONA ZDROWIA
W miejscowości Rychtal znajduje się Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej
Opieki Zdrowotnej „PRIMUS”. Wyposażony jest w dwa gabinety lekarskie i jeden gabinet
zabiegowy. W przychodni pracuje dwóch lekarzy rodzinnych. Praktyki lekarskie obejmują
standardowe elementy leczenia pacjentów i odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców. Z porad
innych specjalistów oraz badań specjalistycznych mieszkańcy gminy korzystają w placówkach
położonych w Kępnie i Namysłowie.12 Na terenie gminy funkcjonuje jedna apteka i mieści się
ona w Rychtalu.
TABELA 27 LICZBA LUDNOŚCI PRZYPADAJĄCA NA 1 APTEKĘ

ROK

LICZBA APTEK

2013
2012

1
1

LICZBA LUDNOŚCI
PRZYPADAJĄCA NA 1
APTEKĘ
3903
3934

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.5.4.2 POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomocy społecznej udziela
się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:













12
13

Ubóstwa,
Sieroctwa,
Bezdomności,
Bezrobocia,
Niepełnosprawności,
Długotrwałej lub ciężkiej pomocy,
Przemocy w rodzinie,
Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
Trudności w integracji osób, które dostały statut uchodźcy,
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
Klęski żywiołowej lub ekologicznej13

Źródło: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychtal
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
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Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie
są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia
im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej
jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań
zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychtalu. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązania problemów
społecznych w gminie. Jego oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Rychtal, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. W wykonywaniu zadań
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami
wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, placówkami
ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami zajmującymi się pomocą
społeczną.
TABELA 28 WYKAZ GOSPODARSTW DOMOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ

ROK
2013
2012
2011

GOSPODARSTWA DOMOWE
KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ
120
133
121

OSOBY W GOSPODARSTWIE, KTÓRE
KORZYSTAJĄ ZE ŚRODOWISKOWEJ
POMOCY SPOŁECZNEJ
348
384
359

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są
w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane
są dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez Gminę, a realizowana przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2011-2013 najczęściej udzielanymi
mieszkańcom Gminy formami wsparcia były pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci
zasiłków celowych i w naturze, zasiłków stałych, okresowych oraz posiłku. Liczba gospodarstw
domowych korzystająca z pomocy społecznej ma utrzymuje się na stałym poziomie.
TABELA 29 KWOTY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

ROK

KWOTY ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH [tys. zł.]

2013

1091

KWOTY ZASIŁKÓW
RODZINNYCH (WRAZ Z
DODATKAMI) [tys. zł.]
703

KWOTY ZASIŁKÓW
PIELĘGNACYJNYCH ) [tys. zł.]
169
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2012
2011

1152
1193

719
803

162
154

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Szczegółowy opis zadań i osiągnięć Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w
dokumencie o nazwie Strategia Integracji i Pomocy Społecznej dostępnym na stronach
internetowych Gminy.

2.5.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku
publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako
zadania własne Gminy.
Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy
i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji
swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Swój wkład w poprawę efektywności działania ww. służb mają władze Gminy, które wspierają
5 jednostek OSP. Działają one w Drożkach, Krzyżownikach, Proszowie, Rychtalu i Wielkim
Buczku.
Celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
co roku w budżecie Gminy zapewnia się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie
jednostek OSP i utrzymanie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego,
wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP, wchodzące w skład
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dodatkowo dotowane są z budżetu Państwa.
W 2013 roku na terenie powiatu kępińskiego, wykryto 1.636 przestępstw o różnym
charakterze. Wskaźnik wykrywalności sprawców wynosi 86,9 %. Na terenie gminy Rychtal
poziom przestępczości nie stanowi problemu społecznego.
TABELA 30 STATYSTYKA PRZESTĘPSTW NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO

PRZESTĘPSTWA OGÓŁEM
PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM
PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM
PRZESTĘPSTWA DROGOWE

2012
1.338
754
124
417

2013
1.636
715
452
405
51

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU
WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI SPRAWCÓW
PRZESTĘPSTW – OGÓŁEM [%]

20
575
84,2

16
501
86,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych

2.6. MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GMINY
Jakość zarządzania finansami opiera się na prawidłowym kształtowaniu budżetu, świadomym
kierowaniu środków w obszary dające najlepszą skuteczność i realizujące najważniejsze
potrzeby mieszkańców. Biorąc pod uwagę najprawdopodobniej ostatni okres programowania
unijnego z tak znacznymi środkami bezzwrotnymi dla Polski bardzo ważne jest ciągłe dbanie
o ich wykorzystania środków (udział własny). Ciągłe utrzymanie równowagi pomiędzy
dochodami a wydatkami w perspektywie wieloletniej to zadanie realizowane wspólnie przez
Radę Gminy jako organ stanowiący i Wójta – organ wykonawczy.
Dochody samorządu terytorialnego zależą od wielu czynników. Można je podzielić na dwie
kategorie:


wewnętrzne – głównie polityka finansowa Rady Gminy i działalność jednostek
podległych,



zewnętrzne – przede wszystkim ogólna sytuacja gospodarcza oraz zmiany w prawie
mające wpływ na finanse samorządu.

Źródła dochodów gminy to:
1. Dochody własne
- wpływy z podatków:


od nieruchomości,



rolnego,



leśnego,



dochodowego od osób fizycznych,



od posiadania psów,



od spadków i darowizn,



od czynności cywilno-prawnych,

- wpływy z opłat:


skarbowej,
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targowej,



miejscowej,



administracyjnej,



za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Subwencja ogólna dla gmin:


część wyrównawcza,



część oświatowa.

4. Dotacje na:


finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone,



zadania realizowane przez jednostki samorządu na mocy porozumień,



usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skutków powodzi, klęsk żywiołowych.

Planowane w uchwale budżetowej na 2015 rok dochody budżetu Gminy wynoszą
11.847.328 PLN, w tym dochody bieżące 11.608.328 PLN, a dochody majątkowe 239.000 PLN.
Natomiast planowana łączna kwota wydatków budżetowych to: 11.237.716 PLN.
Bieżące możliwości finansowe są określane aktualną uchwałą budżetową i Wieloletnim
Planem Finansowym. Dokumenty te określają plany finansowe Gminy ograniczone zarówno
prawem (ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009, Dz. U. nr 157 poz. 124940 z późn.
zmianami) jak i decyzją Rady Gminy. Dokumenty te są opiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową. Są najważniejszymi dokumentami kształtującymi politykę finansową
samorządu.
Bieżące dokumenty są dostępne na stronie BIP Gminy Rychtal pod adresem:
http://www.rychtal.nowoczesnagmina.pl/
Warto zauważyć, że zaplanowany budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości 609.612 PLN.
Nadwyżka zostanie przekazana na spłatę zobowiązań (kredytów i pożyczek). Taka konstrukcja
budżetu świadczy o dobrym przygotowywaniu się Gminy do skorzystania ze środków
bezzwrotnych.
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4. ANALIZA STRATEGICZNA GMINY
RYCHTAL

4.1. BILANS STRATEGICZNY GMINY RYCHTAL
W celu sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Rychtal dokonano bilansu strategicznego
Gminy. Bilans strategiczny polega na systematycznej, wielokryterialnej analizie podmiotu.
Podstawą prac były dwa dokumenty:
I.

Ustawa o samorządzie gminnym określająca zadania własne gminy;

II.

Agenda 21 określająca zasady zrównoważonego rozwoju.

W oparciu o te dwa źródła określono listę czynników sukcesu podzielonych na trzy grupy.
Następnie w ramach każdej grupy określono wagi poszczególnych czynników (sumujące się
do 100%) i oceniono każdy z czynników w skali 1-3 (1 – czynnik na słabym stopniu rozwoju, 2 –
średnim, 3 – dobrze rozwinięty). Wartość wynikająca z iloczynu wagi i oceny dała wynik
poszczególnych cech.

4.1.1. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
W tabeli 31 przedstawiono bilans w obszarze „rozwoju społeczności lokalnej”.
TABELA 31 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

I

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

I/1

ludność

5%

1

0,05

I/2

Relatywnie małe bezrobocie

15%

3

0,45

15%

2

0,30

I/3

edukacja (dostosowanie do potrzeb
aktualnych i przyszłych)

I/4

ochrona zdrowia i opieka społeczna

10%

2

0,20

I/5

budżet

15%

2

0,30

I/6

współpraca z otoczeniem

10%

2

0,20

I/7

kultura

10%

2

0,20

I/8

sport i rekreacja

10%

2

0,20
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I

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

I/9

bezpieczeństwo publiczne

10%

2

0,20

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie cech analizowanych w bilansie:
I/1 ludność – w sposób zagregowany określono sytuację ludnościową,
I/2 bezrobocie (miejsca pracy) – określono stan bezrobocia,
I/3 edukacja – oceniono stan i dostosowanie systemu edukacji w Gminie Rychtal do potrzeb
aktualnych i przyszłych,
I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna – oceniono stan opieki zdrowotnej i społecznej,
I/5 budżet – w sposób zagregowany oceniono zarówno wielkość budżetu jak i jego możliwości,
I/6 współpraca z otoczeniem – oceniono zarówno współpracę wewnętrzną – z sąsiednimi
gminami, w ramach powiatu jak i województwa, a także zewnętrzną – w ramach Unii
Europejskiej,
I/7 kultura – oceniono zaplecze kulturalne,
I/8 sport i rekreacja – oceniono istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne,
I/9 bezpieczeństwo publiczne – oceniono bezpieczeństwo mieszkańców, we wszelkim zakresie
– uznano bezpieczeństwo pożarowe, publiczne a także zagrożenia katastrofami.
Dla określenia pozycji strategicznej Gminy Rychtal w obszarze rozwoju społeczności lokalnej
zestawiono cechy wg rosnącej wartości i przedstawiono na wykresie 9.
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Wykres 9 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Źródło: Analiza Remedis SA

Powyższy wykres pokazuje, że największymi atutami Gminy Rychtal są miejsca pracy, budżet
i edukacja.

4.1.2. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA
Tabelaryczne zestawienie cech, ich wag, oceny i wartości w tym obszarze prezentuje tabela
32.
TABELA 32 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA

II

STAN ŚRODOWISKA

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

II/1

położenie gminy

15%

3

0,45

II/2

lasy/tereny zielone

20%

3

0,60

II/3

kruszywa/kopaliny

10%

2

0,20

II/4

zasoby wodne

5%

1

0,05

II/5

zagospodarowanie przestrzenne

10%

2

0,20
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II

STAN ŚRODOWISKA

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

II/6

gleby (bonitacja)

15%

2

0,30

II/7

atmosfera

15%

3

0,45

II/8

brak obszarów zagrożonych

10%

3

0,30

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie pozycji:
II/1 położenie, lokalizacja Gminy ma istotne znaczenie dla możliwości rozwojowych,
II/2 lasy/tereny zielone – Gmina Rychtal jest zalesiona w około 36% (lesistość Polski 2013 –
29,4%).
II/3 kruszywa/kopaliny – oceniono poziom ilości kopalin w Gminie,
II/4 zasoby wodne – Gmina posiada niewielkie zasoby wodne,
II/5 zagospodarowanie przestrzenne, oceniono stan formalny (uchwalone plany itp.),
II/6 gleby (bonitacja) – Gmina Rychtal ma średniej jakości gleby,
II/7 atmosfera – brak źródeł zanieczyszczeń powoduje bardzo dobry stan atmosfery,
II/8 brak obszarów zagrożonych – położenie Gminy jest pod tym względem dobre.

Podobnie jak w poprzednim obszarze dokonano sortowania cech i zaprezentowano je
w postaci wykresu.
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Wykres 10 Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Źródło: Analiza Remedis SA

Wykres ilustruje, iż Gmina Rychtal ma doskonały potencjał w zakresie atmosfery, położenia
oraz lasów i terenów zielonych.

4.1.3. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Zestawienie cech bilansu zgodnie z przyjętą metodyką zawiera tabela 33.
TABELA 33 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

III

ROZWÓJ GOSPODARCZY

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

infrastruktura
III/1

mieszkalnictwo

5%

2

0,10

III/2

sieć komunikacyjna

5%

2

0,10

III/3

komunikacja publiczna

10%

2

0,20

III/4

sieć wodociągowa

10%

3

0,30

III/5

sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami

10%

1

0,10
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III

ROZWÓJ GOSPODARCZY

WAGA

OCENA

WARTOŚĆ

III/6

sieć energetyczna

5%

3

0,15

ekonomia
III/7

usługi i przetwórstwo

10%

1

0,10

III/8

turystyka i rekreacja

15%

1

0,15

III/9

handel, transport i magazynowanie

10%

2

0,20

III/10

budownictwo

5%

2

0,10

III/11

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

15%

3

0,45

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie opisanych cech:
III/1 mieszkalnictwo – zgodnie ze specyfiką gmin wiejskich ma niewielkie znaczenie,
III/2 sieć komunikacyjna – w Gminie Rychtal stan sieci oceniono jako dobry, poprawy
wymagają połączenia lokalne pomiędzy niektórymi miejscowościami,
III/3 komunikacja publiczna – połączenia pomiędzy miejscowościami są dobre, problemy
pojawiają się w przypadku mniejszych miejscowości,
III/4 sieć wodociągowa – Gmina jest w pełni zwodociągowana,
III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami – stan skanalizowania w 50%,
III/6 sieć energetyczna – w gminach wiejskich energetyka nie jest kluczowym wyzwaniem,
III/7 usługi i przetwórstwo – poziom rozwoju jest średni,
III/8 turystyka – poziom rozwoju jest niski,
III/9 handel, transport i magazynowanie - cecha w sposób zagregowany, rozwój handlu
detalicznego należy ocenić jako zadowalający, natomiast magazynowanie i transport
traktowane jako zaplecze dla rozwoju gospodarczego jest dobrze rozwinięte,
III/10 budownictwo – poziom rozwoju budownictwa,
III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – poziom rozwoju rolnictwa jest średni.
Prezentacja cech i ich wartości na wykresie 11 pokazuje, że atutem Gminy jest prawie pełne jej
zwodociągowanie oraz rozwój usług związanych z rolnictwem. Podstawą do dalszego rozwoju
jest jednak dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
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Wykres 11 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Źródło: Analiza Remedis SA

4.2. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO RYCHTAL
Dokonując bilansu strategicznego oceniono stan aktualny Gminy Rychtal. W celu określenia
możliwości rozwojowych dokonano analizy potencjału rozwojowego dla poszczególnych cech
w sposób następujący:
Do każdej cechy dołączono kolumnę z opisaną „możliwością zmiany” danej cechy w skali: 0 –
brak możliwości zmiany, 1 – niewielka możliwość zmiany, 2 – duża możliwość zmiany.
Niektóre cechy, dla których nie ma możliwości zmiany (wartość 0) pominięto w analizie.
Ponadto wprowadzono drugą zmienną, którą jest możliwość finansowania rozwoju spoza
budżetu Gminy. W przypadku tej zmiennej wartość 1 – oznacza niewielkie możliwości, 2 –
pewne możliwości i 3 – duże możliwości zewnętrznego finansowania niekomercyjnego. Brane
były pod uwagę takie formy pozyskania środków jak: środki z Unii Europejskiej, partnerstwo
publiczno – prywatne i możliwość pozyskania inwestorów. Wskaźnik potencjału rozwojowego
poszczególnych gmin określa wzór:
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Wpr = Wc x Mz x Mf
gdzie:
Wpr – wskaźnik potencjału rozwojowego,
Wc – waga cechy (z bilansu strategicznego),
Mz – możliwości zmian,
Mf – możliwości finansowania.

4.2.1. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
Tabelaryczne zestawienie prezentuje tabela 34:
TABELA 34 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

I

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WAGA

Wpr

I/1

ludność

5%

0,00

I/2

bezrobocie (miejsca pracy)

15%

0,90

15%

1,20

I/3

edukacja (dostosowanie do potrzeb
aktualnych i przyszłych)

I/4

ochrona zdrowia i opieka społeczna

10%

0,80

I/5

budżet

15%

1,20

I/6

współpraca z otoczeniem

10%

1,80

I/7

kultura

10%

1,80

I/8

sport i rekreacja

10%

0,80

I/9

bezpieczeństwo publiczne

10%

0,80

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie poszczególnych cech znajduje się pod tabelą 31. Aby pokazać największe
możliwości zaprezentowano potencjał w postaci wykresu 12. Wykres prezentuje wyraźnie,
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że największy potencjał rozwojowy Gminy Rychtal zawarty jest w możliwości oparcia się
o kulturę i współpracę z otoczeniem.
Wykres 12 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności lokalnej

miejsca pracy

0,80

edukacja (dostosowanie do
potrzeb aktualnych i przyszłych)

0,90

0,80

1,20

1,80

ochrona zdrowia i opieka
społeczna
0,80

1,20

budżet

współpraca z otoczeniem

1,80
kultura

sport i rekreacja

bezpieczeństwo publiczne

Źródło: Analiza Remedis SA

4.2.2. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA
Ze względu na niewielką zależność od aktywnych działań w tym obszarze oceniono tylko kilka
cech. Analizę przedstawiono w tabeli 35.
TABELA 35 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA

II

STAN ŚRODOWISKA

WAGA

Wpr

II/2

lasy/tereny zielone

20%

1,80

II/3

kruszywa/kopaliny

10%

0,60

II/4

zasoby wodne

5%

0,30

II/5

zagospodarowanie przestrzenne

10%

0,80

II/6

gleby (bonitacja)

15%

0,60
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II

STAN ŚRODOWISKA

WAGA

Wpr

II/7

atmosfera

15%

1,35

II/8

brak obszarów zagrożonych

10%

0,60

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie cech znajduje się pod tabelą 32.
Podobnie zaprezentowano potencjał obszaru na wykresie 13.
Wykres 13 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności lokalnej
lasy/ tereny zielone

kruszywa/ kopaliny

0,60
1,80

zasoby wodne

1,35

0,60

0,60
0,80

0,30

zagospodarowanie
przestrzenne
gleby/ (bonitacja)

atmosfera

brak obszarów
zagrożonych
Źródło: Analiza Remedis SA

Największy potencjał rozwojowy Gminy Rychtal w obszarze środowiskowym tkwi
w możliwościach wykorzystania lasów i czystego, niezanieczyszczonego środowiska.

4.2.3. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Rozwój gospodarczy jest najważniejszy dla wzrostu dobrobytu mieszkańców. Zarówno
bezpośredni skutek (spadek bezrobocia) jak i pośredni (wzrost wpływów z podatków)
powoduje, że rozwój tego obszaru ma zwielokrotniony wpływ na rozwój Gminy. Prezentacje
potencjału rozwojowego zawarto w tabeli 35.
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TABELA 36 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

III

ROZWÓJ GOSPODARCZY

WAGA

Wpr

infrastruktura
III/1

mieszkalnictwo

5%

0,20

III/2

sieć komunikacyjna

5%

0,20

III/3

komunikacja publiczna

10%

0,40

III/4

sieć wodociągowa

10%

0,60

III/5

sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami

10%

0,10

III/6

sieć energetyczna

5%

0,30

ekonomia
III/7

usługi i przetwórstwo

10%

0,20

III/8

turystyka i rekreacja

15%

0,90

III/9

handel, transport i magazynowanie

10%

0,40

III/10

budownictwo

5%

0,20

III/11

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

15%

1,80

Źródło: Analiza Remedis SA

Omówienie cech znajduje się pod tabelą 33. Graficzna prezentacja potencjału rozwojowego
zaprezentowana została na wykresie 14.
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Wykres 14 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w zakresie rozwoju gospodarczego
mieszkalnictwo
sieć komunikacyjna
komunikacja publiczna
0,20

0,20

0,40

sieć wodociągowa

1,80
0,60
0,10
0,30
0,20

0,20
0,40

sieć kanalizacyjna i
gospodarka odpadami
sieć energetyczna
usługi i przetwórstwo

0,90
turystyka i rekreacja
handel, transport i
magazynowanie
budownictwo
rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Źródło: Analiza Remedis SA

Wykres pokazuje, że największy potencjał rozwojowy Gminy Rychtal to rozwój usług
związanych z turystyką i rekreacją oraz rozwój rolnictwa poprzez wykorzystanie sprzyjających
warunków.
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5. WYBÓR STRATEGII GMINY
RYCHTAL

5.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY
RYCHTAL
Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą dążyć
do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są zgodne z celami
strategicznymi.
Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków
budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć
się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego.
W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy
więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania
słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje
wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo
jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy).
Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy:
1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką
koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają
efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny,
2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie
kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki.
3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron
gminy

–

w praktyce

oznaczająca

konieczność

równoważenia

interesów

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych,
4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców,
5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie
szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego
funkcjonowania gminy,
6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji,
7. Zasada koncentracji środków,
8. Zasada

subsydiarności

–

oddawania

zadań

do

wykonania

podmiotom

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny,
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9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla
społeczności lokalnej.
Przy pracach nad niniejszą strategią wzięto pod uwagę specyfikę gminy, jaką jest Rychtal.
Niemniej wymienione wyżej zasady zostały wykorzystane przy budowie niniejszej Strategii,
aby działania ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie mocnej pozycji
konkurencyjnej gminy w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty.

5.2. ANALIZA SWOT/TOWS GMINY RYCHTAL
5.2.1. ANALIZA SWOT GMINY RYCHTAL NA PODSTAWIE
PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Analiza SWOT (jakościowa) została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych od
uczestników konsultacji społecznych. Respondenci wypełniali protokoły (załączniki nr 6 i 7 –
szablony) wyrażające ich opinie dotyczące sytuacji w Gminie Rychtal. W tabeli 37
zamieszczono zestawienie silnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń.

TABELA 37 ANALIZA SWOT GMINY RYCHTAL (JAKOŚCIOWA)

Mocne strony












Gospodarstwa rolne,
Nieskażone środowisko,
Wielu małych
przedsiębiorców,
Przychylność władz Gminy do
różnych działań,
Położenie na styku trzech
województw,
Dobry stan dróg gminnych,
Dobry dostęp do oświaty,
Dobre wyszkolenie
strażaków i służb
medycznych,
Sieć wodociągowa,
Hala sportowa i boisko
w Rychtalu,

Słabe strony











Szanse






Budowa szkoły,
Rozwój dużych zakładów
pracy,
Rozwój agroturystyki,
Budowa większej ilości boisk

Mała liczba dużych przedsiębiorców,
Brak strefy ekonomicznej,
Ograniczone możliwości rozwoju
agroturystyki,
Przestarzały i zbyt mała ilość taboru
samochodowego jednostek OSP,
Brak ścieżek rowerowych,
Warunki lokalowe w remizach,
Brak specjalistycznej opieki
medycznej,
Brak obwodnicy Rychtala,
Ograniczony możliwości wniesienia
wkładu własnego do programów
bezzwrotnych,

Zagrożenia




Negatywne nastawienie
mieszkańców do rozwoju
gospodarczego,
Brak zainteresowania dialogiem
społecznym,
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„Orlik”,
Poprawa zagospodarowanie
odpadów,
Zwiększenie budżetu Gminy
poprzez postawienie farm
wiatrowych,
Modernizacja remiz OSP,
Poprawa łączności z PSP
Kępno (anteny),





Brak dużych zakładów pracy,
Niż demograficzny,
Brak inwestorów.

Źródło: opracowanie Remedia S.A. na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych

Jakościowa analiza SWOT pokazuje, że Gmina Rychtal rozwija się i powinna rozwijać się dalej
w oparciu o rolnictwo. Dodatkowym elementem rozwoju jest rosnąca przedsiębiorczość. Dobra
i rozwinięta sieć komunikacyjna może pomóc w poszukiwaniach inwestorów. Należy szukać
możliwości wsparcia dla budżetu poprzez środki zewnętrzne. Oczywiście wśród zewnętrznych
najważniejszą opcją jest maksymalne wykorzystanie środków bezzwrotnych, głównie z UE
(warto zwrócić uwagę także na tzw. fundusze norweskie, oraz środki krajowe, zwłaszcza
w obszarze infrastruktury technicznej). Trzeba też poszukiwać możliwości realizacji wybranych
zadań w inny sposób, np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Gmina Rychtal ma poważne wyzwanie wewnętrzne, związanych główne negatywnym
nastawieniem do rozwoju gospodarczego innego niż tradycyjne rolnictwo i mała
przedsiębiorczość. W świetle dokonań sąsiednich gmin (np. rozwój meblarstwa w gminie
Mroczeń) zmiana mentalności może istotnie przyczynić się do rozwoju Gminy.
Warto podkreślić, że działania związane ze zmianą mentalności są co prawda niskonakładowe,
wymagają jednak długiego czasu i konsekwentnych działań.

5.2.2. ANALIZA SWOT GMINY RYCHTAL (ILOŚCIOWA)
Ze względu na charakter gminy a zwłaszcza jej gospodarki powinno się wyodrębnić obszary
dające największy efekt rozwojowy. Taka analiza pociąga za sobą poważne wyzwania
w obszarze metodycznym, zwłaszcza przy analityce o charakterze ilościowym. W pierwszym
kroku tej analizy w oparciu o wcześniej dokonany bilans strategiczny zestawiono analizę SWOT
Gminy Rychtal.
TABELA 38 ANALIZA SWOT GMINY RYCHTAL

Mocne strony






Relatywnie małe bezrobocie,
Lasy/tereny zielone,
Sieć wodociągowa,
Rolnictwo, leśnictwo,

Słabe strony




Ludność,
Zasoby wodne.
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łowiectwo.
Szanse
Współpraca z otoczeniem,
Kultura,
Lasy/tereny zielone,
Atmosfera,
Sieć wodociągowa,
Turystyka i rekreacja,
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo.

Zagrożenia




Ludność,
Zasoby wodne,
Sieć kanalizacyjna.

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

Dla celów analizy przedstawionej powyżej zastosowaną zintegrowaną metodykę analizy
SWOT-TOWS opracowaną w Remedis S.A. Opiera się o zmodyfikowany, klasyczny podział na
obszary wewnątrz i na zewnątrz analizowanego podmiotu na obszar statyczny – silne i słabe
strony – i dynamiczny – możliwości i zagrożenia. W analizie do oceny wartościowej
wykorzystano zarówno informacje od uczestników procesu prac nad strategią jak i ocenę
ekspercką. Tabela zamieszczona powyżej obejmuje SWOT w ujęciu jakościowym. Dodatkowo
w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne wyższego rzędu (głównie Strategię Rozwoju
Kraju 2020) przyjęto, że nie nastąpią żadne gwałtowne zmiany makrogospodarcze, istotne
zmiany polityki rolnej bądź podatkowej, które miałyby fundamentalny wpływ na sytuację
gminy.
Analizy SWOT/TOWS – służą do badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy,
a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania
wyboru najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy
w kontekście możliwości i zagrożeń – jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej w przyszłą”,
natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych
stron gminy. Analiza SWOT/TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy czynników oraz ich
ocenie opiera się na następujących zasadach:
I Badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami
i zagrożeniami, przy czym:
1. W analizie SWOT istnienie interakcji stwierdza się odpowiadając na następujące pytania:
a) czy zdefiniowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które mogą się zdarzyć?
b) czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się
możliwości?
c) czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie możliwych zagrożeń?
d) czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania potencjalnych zagrożeń?
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2. W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania:
a) czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony?
b) czy możliwości spotęgują posiadane silne strony?
c) czy zagrożenia spotęgują występujące słabości?
d) czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe strony?
II Dla każdego z wyspecyfikowanych powyżej pytań buduje się odpowiednią tablicę,
za pomocą której bada się relacje pomiędzy parami czynników, przypisując istniejącemu
silnemu powiązaniu cyfrą „2”, słabej „1”, nieistniejącej „0”;
III Otrzymane sumy powiązań (poziome i pionowe) podlegają przemnożeniu przez wartość
odpowiedniego czynnika, określonego w bilansie strategicznym, tworząc poziome i pionowe
wartości interakcji a ich suma łączną wartość interakcji.
IV Zestawienie wartości interakcji dla poszczególnych par czynników stanowi wskazówkę do
wyboru najkorzystniejszego wariantu strategii. Różne warianty strategii różnią się metodyką
ich wdrażania, dostosowaną do ich charakteru, określoną dwoma podstawowymi czynnikami:
1.Wielkością potrzebnych środków na realizację strategii (i /lub poziomem ryzyka finansowego
budżetu),
2.Intensywnością zmian (zakres programów, harmonogram przedsięwzięć itp.).

Na wykresie 15 przedstawiono zintegrowaną analizę SWOT w ujęciu ilościowym dla Gminy
Rychtal (pełne macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu).
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Wykres 15 SWOT Gminy Rychtal

SWOT

50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Zagrożenia

Szanse

Atuty
Słabości

Źródło: Analiza Remedis S.A.

Zgodnie z przyjętą metodyką dokonano analizy TOWS, przedstawionej na wykresie 16 (pełne
macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu).
Wykres 16 TOWS Gminy Rychtal

TOWS

45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

Słabości

0,00
Atuty

Szanse
Zagrożenia

Źródło: Analiza Remedia S.A.
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Zgodnie z przyjętą metodyką i dla zredukowania efektu nieproporcjonalności wag przy
prowadzeniu analizy SWOT opracowano także zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik
prezentuje wykres 17.
Wykres 17 SWOT /TOWS Gminy Rychtal

SWOT+TOWS

90
80

70
60
50
40
30
20
10

Zagrożenia

0
Atuty

Szanse
Słabości

Źródło: Analiza Remedia S.A.

To sugeruje wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. Należy wykorzystywać
pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron. Druga w kolejności relacja
to powiązanie między silnymi stronami a zagrożeniami. Taka sytuacja wskazuje, że wsparciem
dla strategii agresywnej winna być strategia przygotowawczo-ofensywna (zwana też strategią
„mini-maksi”). To oznacza w pierwszej fazie minimalizację słabych stron, a następnie
na ofensywnym wykorzystaniu szans pojawiających się w otoczeniu.

Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT-TOWS strategia Gminy
Rychtal powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans:
- dalszym rozwoju rolnictwa, w szerokim rozumieniu, nie tylko jako produkcji towarowej, ale
tworzenia miejsc pracy przyjaznych rolnikom i innym osobom zaangażowanym w produkcję,
w rozwój otoczenia rolnictwa. Przez otoczenie rozumieć należy z jednej strony część związaną
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z produkcją (obsługa, skup, przetwórstwo itp.), a z drugiej strony z otoczeniem społecznym
(kulturą, rekreacją, nauczaniem itp.). Działania te mają tworzyć spójną, przyjazną
infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi rolnictwa i ludzi w nim zatrudnionych.
- dalszemu rozwojowi usług (handel, transport, magazynowanie) wykorzustując bardzo dobre
położenie gminy i dobrą sieć komunikacyjną.
- rozwojowi oferty turystycznej szczególnie w ramach agroturystyki, wykorzystanie potencjału
lasów i terenw zielonych w gminie.
Elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem, bowiem pojedyncza gmina jest
zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Warto zwrócić uwagę na rozwój turystyki
i rekreacji, które to działania z jednej strony mogą przysporzyć źródeł dochodu
gospodarstwom, a z drugiej strony służyć mieszkańcom Gminy.
W ramach strategii przygotowawczo-ofensywnej warto zająć się redukcją pojawijących się
zagrożeń. Należy uporządkować kanalizację w Gminie. Największym wyzwaniem zdaje się
problem demografii. Niemniej warto pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem
może być nie tylko rozwój wewnętrzny. Do gminy dającej dobre warunki życia będą przybywać
nowi mieszkańcy z zewnątrz. Taka migracja może pomóc w rozwiązywaniu problemów
demograficznych. Dlatego należy przygotować możliwości osadnicze – np. poprzez uzbrojenie
terenów i właściwe przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
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5.3. WIZJA ROZWOJU GMINY RYCHTAL
Określiwszy optymalną strategię dla Gminy Rychtal sformułowano wizje i pola rozwoju
strategicznego Gminy.

Rychtal - gmina atrakcyjna inwestycyjnie
i turystycznie, czysta ekologicznie, otwarta na
rozwój i współpracę, wykorzystująca położenie
i walory środowiska naturalnego dzięki
wykształconym i przedsiębiorczym mieszkańcom

Wykorzystanie
walorów
środowiska
i położenia

Wzrost
konkurencyjności
gospodarczej
i atrakcyjności
inwestycyjnej
Gminy

Mądrzy i zdrowi
mieszkańcy

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię,
właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie
nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy.

76

6. CELE STRATEGICZNE I PROGRAMY OPERACYJNE
GMINY RYCHTAL

Szczególna

rola

samorządu

terytorialnego

została

zarysowana

przez

Konstytucje

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje
zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz
publicznych. Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego
rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie
analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne.
W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami.
W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych
dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej Prognozie
Finansowej). Poniżej przedstawiono karty programów strategicznych Gminy Rychtal.

6.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WYKORZYSTANIE
WALORÓW ŚRODOWISKA I POŁOŻENIA”
TABELA 39 CEL STRATEGICZNY 1

CEL STRATEGICZNY 1

WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA I POŁOŻENIA

Program operacyjny
1.1

Poprawa warunków do rozwoju produkcji rolniczej oraz jej
przetwórstwa

Działanie 1.1.1

Wspieranie innowacyjnych technologii

Opis Działania

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
i organizacjami rolniczymi prowadzenie szkoleń i popularyzacja
rozwoju rolnictwa i usług

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 1.1.2

Budowa dróg dojazdowych do pól

Opis Działania

Budowa dróg dojazdowych do pól sukcesywnie w poszczególnych
sołectwach

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba kilometrów nowych dróg

Termin realizacji

2015-2020
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Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny

Rozwój oferty oraz poprawa dostępności instrumentów wsparcia
dla rozwoju ekologicznego rolnictwa oraz marketingu wysokiej
jakości produktów żywnościowych
Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością
wystawiania płodów rolnych na imprezach okolicznościowych
Promocja sprzedaży produktów rolnych podczas jarmarków,
dożynek na terenie gminy, powiatu i poza jego granicami.

1.2
Działanie 1.2.1
Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba producentów zdrowej żywności, ilość oferowanych
produktów

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
1.3

Wykorzystanie walorów turystycznych Gminy

Działanie 1.3.1

Propagowanie możliwości rozwoju agroturystyki wśród rolników
Gminy

Opis Działania

Szkolenia, wyjazdy studialne

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne,

Miernik oceny

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, liczba otwartych
agrogospodarstw

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
1.4

Propagowanie walorów turystycznych Gminy

Działanie 1.4.1

Promocja walorów turystycznych Gminy

Opis Działania

Propagowanie walorów w mediach dostępnych dla odbiorców w
ustalonym promieniu od Gminy (ok. 100 km)

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba informacji podanych w mediach skierowanych do grupy
docelowej

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal
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Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Rychtal

6.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WZROST
KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY”
TABELA 40 CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 1

WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ GMINY

Program operacyjny
2.1

Stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

Działanie 2.1.1

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Opis Działania

Uzbrojenie wszystkich terenów przeznaczonych pod inwestycje,
w tym wspieranie możliwości gazyfikacji

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, środki unijne,

Miernik oceny

Liczba uzbrojonych działek

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 2.1.2

Promocja terenów inwestycyjnych

Opis Działania

Reklama w mediach, lobbing wśród przedsiębiorców

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba pozyskanych przedsiębiorców, rozpoczętych inwestycji

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
2.2

Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy

Działanie 2.2.1

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Opis Działania

Wspieranie, partnerstwo oraz współpraca z osobami
zainteresowanymi przetwórstwem lokalnym

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba wytworzonych produktów

Termin realizacji

2015-2020
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Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 2.2.2

Działania propagujące rozwój przedsiębiorczości

Opis Działania

Szkolenia i promocja

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, środki unijne, środki powiatowe (Urząd Pracy)

Miernik oceny

Liczba przeszkolonych, liczba wydarzeń promocyjnych

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 2.2.3

Stworzenie pakietu preferencyjnego dla przedsiębiorców
i inwestorów
Analiza i wykorzystanie aktualnych, pozostających w kompetencji
samorządu możliwości działania

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba pozyskanych inwestorów, rozpoczętych inwestycji

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
2.3

Skanalizowanie Gminy

Działanie 2.3.1

Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy

Opis Działania

Rozbudowa kanalizacji

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal
Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Rychtal
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6.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „MĄDRZY I ZDROWI
MIESZKAŃCY”
TABELA 41 CEL STRATEGICZNY 3

CEL STRATEGICZNY 3

MĄDRZY I ZDROWI MIESZKAŃCY

Program operacyjny
3.1
Działanie 3.1.1

Opis Działania

Potencjalne źródło
finansowania

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Aktywne instytucje kultury
Opracowanie programu działania instytucji kultury jako centrum
kultury i rozrywki gdzie może funkcjonować: kino/klub filmowy,
kawiarnia/pub, sala bilardowa; odbywają się tu wystawy,
koncerty, kursy sztuki walki i samoobrony dla kobiet, aerobik,
taniec, gry na instrumentach i warsztaty twórcze oraz różnorodne
imprezy sezonowe; poszukiwanie partnerów do realizacji
konkretnych działań; program uwzględnia dowozy
Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne,
środki partnerów

Miernik oceny

Stopień realizacji programu

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.1.2

Kultywowanie i promocja tradycji

Opis Działania

Wspieranie wszelkich działań przypominających i utrwalających
tradycje lokalne. Formy to np.: organizacja konkursów
artystycznych o charakterze lokalnym, wspieranie tworzenia
wystaw, zespołów kultywujących lokalną twórczość, poszukiwanie
partnerów

Potencjalne źródło

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki partnerów

finansowania
Miernik oceny

Liczba wydarzeń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.2

Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego

Działanie 3.2.1

Zapewnienie nowoczesnego sprzętu dla OSP

Opis Działania

Zakup sprzętu specjalistycznego sprzętu

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy
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Miernik oceny

Wartość dostarczonego do OSP sprzętu

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.2.2

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Opis Działania

Budowa nowej szkoły bądź obwodnicy, czy kładki rozwiązującej
problem szkoły podzielonej ruchliwą drogą

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy

Miernik oceny

Likwidacja niebezpieczeństwa podzielonej szkoły

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.3
Działanie 3.3.1

Opis Działania

Utworzenie bazy opieki nad osobami starszymi
Stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, zapewnienie ludziom
aktywnego spędzania czasu, prowadzenie terapii zajęciowych,
uruchomienie idei wolontariatu wśród mieszkańców, zapewnienie
konsultacji i porad

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, środki unijne i krajowe

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z pomocy, liczba wolontariuszy,
stworzenie punktu dziennej opieki

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.3.2

Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego
i aktywnego stylu życia
Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba aktywnych uczestników

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.4

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych
mieszkańców Gminy Rychtal
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Działanie 3.4.1

Profilaktyka zdrowotna

Opis Działania

Profilaktyka zmierzająca do zmniejszenia ilości chorób
reumatycznych, alergicznych, onkologicznych, psychiatrycznych,
wad postawy, wymowy itd.

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, środki gminne, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.5

Stworzenie programów doszkalających

Działanie 3.5.1

Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi
nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem
społecznym

Opis działania

Zakup programów, przeszkolenie osób

Potencjalne źródło
finansowania

Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających ze szkoleń

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.5.2

Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Opis działania

Upowszechnienie dostępu mieszkańców do usług elektronicznych

Potencjalne źródło
finansowania

Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z komunikacji elektronicznej szkoleń

Termin realizacji

W sposób ciągły

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.6
Działanie 3.6.1
Opis działania

Działania prośrodowiskowe, w tym redukujące niską emisję
Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej
Przygotowanie wymaganych dokumentów do przeprowadzenia
termomodernizacji budynków; wykonanie prac

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy
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Miernik oceny

Liczba budynków objętych termomodernizacją, osiągnięte
oszczędności energii

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.6.2

Promocja postaw ekologicznych

Opis działania

Szkolenia, warsztaty, inicjatywy społeczne, działania medialne

Potencjalne źródło
finansowania

Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne

Miernik oceny

Liczba podjętych kampanii informacyjnych, ilość zajęć

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.7

Wyposażenie sołectw w niezbędną infrastrukturę rekreacyjnosportową

Działanie 3.7.1

Budowa i przebudowa boisk sportowych

Opis Działania

Budowa i przebudowa boisk, przystosowanie boisk do gry w piłkę
nożną, ręczną, koszykówkę, tenisa itp. z zapleczem

Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, unijne

Miernik oceny

Liczba odbywających się zajęć

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Działanie 3.7.2

Wybudowanie i doposażenie placów zabaw i siłowni na
powietrzu
Wybudowanie placów zabaw oraz miejsc ze sprzętem do ćwiczeń
oraz ich doposażenie w poszczególnych sołectwach

Opis Działania
Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne, krajowe, środki unijne

Miernik oceny

Ilość wybudowanych elementów infrastruktury, liczba osób
korzystających z niej

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal

Program operacyjny
3.8

Rewitalizacja zabytkowych parków

Działanie 3.8.1

Rewitalizacja zabytkowych parków w Gminie

Opis Działania

Poprawa zdrowotności drzewostanu, wykonanie nowych ścieżek,
ławek, oświetlenia oraz obiektów małej architektury
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Potencjalne źródło
finansowania

Środki własne

Miernik oceny

Liczba osób korzystających z parków, liczba kilometrów
wybudowanych ścierze, liczba postawionych ławek, liczba nowych
obiektów małej architektury

Termin realizacji

2015-2020

Koordynator

Urząd Gminy Rychtal
Źródło: Analiza Remedis SA, Gmina Rychtal

Warto dodać, że wymienione powyżej zadania nie są wartościowane ze względu na skutki dla
jak największej części mieszkańców. Takie hierarchizowanie należy zrealizować każdorazowo
decydując o przyznaniu środków na realizację w ramach kolejnego budżetu i kolejnego WPF-u.
Niemniej w praktyce należy się spodziewać, że podstawowym czynnikiem priorytetyzującym
zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania bezzwrotnego. To bowiem pozwoli
na swoiste

lewarowanie

możliwości

budżetowych

i

maksymalizacji

wartościowej

zrealizowanych na rzecz mieszkańców działań.
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7. STRATEGIA GMINY RYCHTAL A INNE
DOKUMENTY STRATEGICZNE

W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Gminy Rychtal w latach 2015 –
2020 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii Rozwoju Kraju
2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego. Analiza wykazuje zbieżność strategii
Gminy z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla dotyczącymi Gminy.

7.1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020,
DŁUGOOKRESOWA STRATEGII ROZWOJU KRAJU
POLSKA 2030
Ze względu na korzystną sytuację w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej Strategia
Rozwoju Gminy Rychtal nie poświęca tym zagadnieniom zbyt wiele uwagi. Natomiast
wykazuje pełną zbieżność z dokumentami o charakterze krajowym, które wskazują
konieczność zrównoważonego rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Strategia rozwija tematykę
nowoczesności w produkcji rolnej i rozwojowi przetwórstwa rolnego. Ponadto poświęca wiele
uwagi zmianie pojęcia „wiejskości”, w tym w znacznej mierze konieczności uzupełnienia
dotychczasowej produkcji rolnej innymi działaniami.

7.2. ZAKTUALIZOWANA STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO ROKU
2020 – WIELKOPOLSKA 2020
Spójność

dokumentów

strategicznych

Gminy

wymaga

połączenia

celów

Strategii

z dokumentem nadrzędnym, jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest
na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne
zadania inwestycyjne.
Strategia Rozwoju

Gminy

Rychtal

poprzez wykonanie

rozwojowych, realizować będzie sześć z

zaplanowanych

programów

generalnych celów rozwojowych wyznaczonych

w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 o nazwach:


Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu,



Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,



Lepsze zarządzanie energią,



Zwiększenie spójności województwa,
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Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu,



Zwiększenie zasobów oraz wyrównanie potencjałów społecznych województwa.

7.3. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KĘPIŃSKIEGO
NA LATA 2014-2020
Strategia Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata 2014-2020 zawiera następujące cele
strategiczne w ramach ładu gospodarczego, społecznego i przestrzennego, które bezpośrednio
odnoszą się do celów zawartych w Strategii Gminy Rychtal:


Zwiększenie konkurencyjności powiatu kępińskiego,



Poprawa jakości życia mieszkańców,



Rozwój infrastruktury powiatu kępińskiego.
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8. WDRAŻANIE STRATEGII

8.1. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY RYCHTAL NA LATA
2015-2020
Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę
do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy,
że aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych
winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społecznogospodarczej Gminy.
Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych Gminy. Określenie „cel”
określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego
opracowania.
W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnia
przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring
i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na
wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój
społeczny i gospodarczy Gminy.
Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów.
W pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów
realizowanych przez samorząd.
Władze Gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań
i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe
polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Gminy kolejnych budżetów i WPF-ów,
analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF)
są dostępne każdorazowo na stronie BIP Gminy Rychtal.
Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych
projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące
podstawą do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami. Sposób
prezentacji osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena
zarówno Strategii jak i innych programów polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu
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do założeń opisanych w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań
rzeczowych i finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.
Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za:


zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu
realizacji Strategii,



zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych.

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowe informacje pokazujące
realizację Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Rychtal została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie
przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy
stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie.
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8.2. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Do zadań Gminy należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji
pozarządowych działających na jej terenie. Sposób przygotowania i monitorowania strategii
i innych dokumentów związanych z rozwojem Gminy gwarantuje włączenie organizacji
pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo
należy wspomnieć, że skład Rady Gminy będącej szeroką reprezentacją mieszkańców Gminy
sprzyja łączeniu różnych środowisk w aktywności na rzecz Gminy. Bezpośrednio w zgłaszaniu
i przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo
zarówno poprzez włączanie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie
Gminy.
Gmina inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi przedsiębiorstwami
sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla przedstawicieli tych
jednostek.

8.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY RYCHTAL
Istotną uwagę władze Gminy przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej
i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii. Public Relations, którego zadaniem jest
upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów związanych pośród przyszłych
beneficjentów (w tym zwłaszcza mieszkańców), jednostek podległych i innych podmiotów
odbywa się poprzez trzy formy komunikacji:


serwisy internetowe - będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji
o aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło
informacji o założeniach i osiągnięciach strategii,



współpracę z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem,
telewizja o zasięgu lokalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Strategii
i dokumentów związanych,



bezpośrednie działania informacyjno – promocyjne Wójta Gminy.
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Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak
najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc
do mieszkańców Gminy, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie
społeczności lokalnej o realizacji Strategii Gminy odbywać się będzie w sposób pośredni –
medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą
w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy, w materiałach i broszurach promocyjnych
i informacyjnych.
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9. ZAŁĄCZNIKI

1.

Dokumenty strategiczne Gminy powiązane ze strategią rozwoju



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal na lata 2013 -2016 z perspektywą na lata
2017-2020



Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rychtal
na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rychtal.

Aktualne dokumenty strategiczne są dostępne na stronach internetowych Gminy.
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4.

Lista organizacji zaproszonych do konsultacji Strategii:


Radni Gminy Rychtal



Sołtysi Gminy Rychtal



Organizacje działające na terenie Gminy

Zaproszenie do konsultacji zostało skierowane do ogółu mieszkańców poprzez:
- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy,
- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rychtal.

Wzór ankiety składanej w ramach konsultacji został
- kolportowany do sołectw,
- wyłożony w UG Rychtal,
- udostępniony do pobrania na stronie internetowej.
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5.

Zespół Remedis SA
 Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu
 Krzysztof Mrowicki – Dyrektor
 Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego
 Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego
 Natalia Lis – Specjalistka ds. Metodyki i Badań
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6.

Analiza SWOT – szablon

101

7.

Cele, programy, działania – szablon
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