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Szanowni Państwo!

W  związku z  zakończeniem okresu obowiązywania Strategii Rozwoju 
Gminy Pępowo na lata 2014-2020, w połowie 2020 roku przystąpiliśmy 
do opracowania nowego dokumentu strategicznego. Jest on adresowany 
zarówno do pracowników Urzędu Gminy, jak i  mieszkańców Gminy 
Pępowo, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. 

Strategia Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030 diagnozuje potencjał 
Gminy w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Na podstawie 
wniosków z  diagnozy, nakreślono kierunki rozwoju Gminy, których 
realizacja pomoże urealnić określoną wizję Gminy Pępowo w 2030 roku. 

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w  prace nad Strategią, 
w szczególności pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, 
przedstawicielom mieszkańców, grup społecznych, przedsiębiorców 
i  stowarzyszeń. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wypracowaliśmy 
dokument będący drogowskazem dla rozwoju naszej Gminy na najbliższe 
10 lat. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z  niniejszym opracowaniem 
podsumowującym zagadnienia strategiczne, a  także całą Strategią 
Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030. 

Grzegorz Matuszak - Wójt Gminy Pępowo 
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Prace nad Strategią rozpoczęły się w sierpniu 2020 roku. Szczegółowy 
tryb i  harmonogram pracy nad dokumentem przyjęto uchwałą nr 
XXII/166/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030. 

Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji społeczno-
gospodarczej Gminy, którą pogłębiono podczas spotkania 
z  kierownictwem Urzędu oraz w  wyniku badania ankietowego wśród 
mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe. 
Następnie przeprowadzono warsztaty strategiczne, podczas których 
opracowano misję i  wizję rozwoju Gminy, a  także cele strategiczne, 
operacyjne oraz kierunki działań, których realizacja wpłynie na osiągnięcie 
postawionych celów i realizację wizji rozwoju Gminy. 

W styczniu 2021 roku przygotowano projekt Strategii, który poddano 
konsultacjom społecznym, a  następnie przedłożono Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego. Strategia Rozwoju Gminy Pępowo 
na lata 2021-2030 została uchwalona przez Radę Gminy Pępowo, co 
rozpoczęło proces wdrażania jej zapisów w życie. 

TRYB I HARMONOGRAM PRAC
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Badanie ankietowe wśród 
mieszkańców Gminy

Warsztat strategiczny dotyczący określenia misji, 
wizji, celów i działań strategicznych 

Konsultacje społeczne

Projekt dokumentu 

Analiza dokumentów 
i danych statystycznych

Wywiad pogłębiony z kadrą 
zarządzającą Urzędu Gminy Pępowo

Diagnoza potencjału
 

Uchwalenie strategiiOpinia Zarządu Województwa 

Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Pępowo na lata 2021-2030

Wdrażanie Strategii
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• przekształcanie się mniejszych gospodarstw 
rolnych na produkcje okołorolnicze – 
przedsiębiorczość mieszkańców 

• obecność w Gminie i okolicach fi rm 
przetwarzających produkty rolnicze 
pochodzące z Gminy

• tereny i obiekty o potencjale rekreacyjnym 
np. Bażantarnia, Cegielnia, pałace, stanica 
rowerowa przy wiatraku

• optymalna sieć szkół, niewymagająca 
reorganizacji

• aktywne organizacje pozarządowe, wpływające 
na dobrą promocję Gminy

• duży potencjał inwestycyjny w najbliższych 
latach

• korzystne warunki do lokalizacji siłowni 
wiatrowych

• negatywne trendy społeczne (starzenie się 
społeczeństwa i spadek liczby osób w wieku 
kreatywnym) zachodzą wolniej niż średnia 
w powiecie i województwie

• 12 świetlic wiejskich z dużym potencjałem do 
wykorzystania 

• zła sytuacja demografi czna (stały spadek liczby 
ludności, ujemne saldo migracji)

• niezadowalający dostęp do specjalistycznej 
opieki zdrowotnej

• brak form opieki nad dziećmi do lat 3
• niewielka liczba podmiotów gospodarczych
• stosunkowo duże i nieznacznie rosnące 

bezrobocie
• brak połączenia komunikacyjnego pomiędzy 

Pępowem i Skoraszewicami
• zanieczyszczenia środowiska 

charakterystyczne dla obszarów wiejskich 
– niska emisja, odpływ biogenów do wód 
powierzchniowych 

• Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego z 1999 
roku, brak aktualizacji dokumentu w części 
uwarunkowań od tego czasu

• baza sportowa skupiona głównie w 2 
miejscowościach

SWOT: MOCNE I SŁABE STRONY, 
SZANSE I ZAGROŻENIA

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
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• możliwość nawiązania współpracy ze szkołą 
ponadpodstawową, w celu dostosowania 

• wzrost popularności produktów ekologicznych, 
dokonywania zakupów prosto od rolników

• elektryfi kacja linii kolejowej Leszno-Ostrów 
Wielkopolski

• położenie na pograniczu mikroregionu 
folklorystycznego biskupizny 

• coraz popularniejsze trendy związane 
z aktywnością fi zyczną, również wśród 
seniorów

• dofi nansowania zewnętrzne z zakresu 
programów społecznych, środowiskowych, 
infrastrukturalnych

• postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa – bliska perspektywa przewagi 
osób starszych nad osobami w wieku 
przedprodukcyjnym

• wypieranie małych gospodarstw rolnych przez 
wielkoobszarowe

• duża zależność lokalnych producentów rolnych 
od jednego przetwórcy – fi rmy Pudliszki

• postępujące zmiany klimatyczne skutkujące 
m.in. suszą

• atrakcyjność dużych miast, głównie dla ludzi 
młodych, absolwentów szkół, co skutkuje ich 
migracją

• kryzys fi nansowy związany z epidemią 
COVID-19

SZANSE ZAGROŻENIA

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w  jednostkach administracji 
publicznej jako narzędzie diagnozy strategicznej. Nazwa jest akronimem angielskich 
słów, które określają poszczególne elementy analizy. Kolejne litery oznaczają: 
Strengths – mocne strony, Weakness – słabe strony, Opportunities – szanse, 
Threats – zagrożenia.
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MAPA W YZWAŃ
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MISJĄ Gminy Pępowo jest stworzenie 
atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni 

do zamieszkania, zrównoważonego rozwoju
i wspierania przedsiębiorczości, poprzez 

aktywną współpracę mieszkańców, instytucji 
samorządowych i innych grup społecznych.
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WIZJA Gminy w 2030 roku:
Pępowo gminą bezpieczną, czystą, 
atrakcyjną, oraz przyjazną mieszkańcom, 
inwestorom i środowisku.
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CELE STRATEGICZNE

CEL STRATEGICZNY 1: 
Zrównoważony rozwój infrastruktury, 

przestrzeni i środowiska

CEL STRATEGICZNY 2: 
Wszechstronny rozwój gospodarczy Gminy

CEL STRATEGICZNY 3: 
Aktywne i wykształcone społeczeństwo 

motorem rozwoju Gminy
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CEL OPERACYJNY 2.1.
Rozwój gospodarczy oparty na zasobach Gminy

CEL OPERACYJNY 2.2.
Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

CEL OPERACYJNY 2.3.
Rozwój turystyczny i promocja Gminy

CEL OPERACYJNY 1.1.
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

CEL OPERACYJNY 1.2.
Zrównoważona polityka przestrzenna na obszarze Gminy

CEL OPERACYJNY 1.3.
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska w Gminie

CEL OPERACYJNY 3.1.
Zapewnienie wysokiego poziomu opieki nad dziećmi i edukacji

CEL OPERACYJNY 3.2.
Rozwój oferty rekreacyjnej, kulturalnej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego

CEL OPERACYJNY 3.3.
Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwój oferty prozdrowotnej
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CEL OPERACYJNY 1.1.
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej

CEL OPERACYJNY 1.2.
Zrównoważona polityka przestrzenna na obszarze Gminy

CEL OPERACYJNY 1.3.
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska w Gminie

CEL STRATEGICZNY 1:
Zrównoważony rozwój infrastruktury, 
przestrzeni i środowiska
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PR ZESTR ZEŃ 

Przykładowe kierunki działań:
• Rozbudowa i  modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. przebudowa skrzyżowania 
Powstańców Wielkopolskich i St. Nadstawek (np. budowa ronda),

• Rozbudowa szlaków pieszo-rowerowych wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą np. przystankami, odpowiednim oznakowaniem,

• Wspieranie budownictwa mieszkaniowego m.in. poprzez 
zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, uczestnictwo 
w programach rządowych, 

• Rekultywacja terenów wokół istniejących zbiorników wodnych wraz 
z koncepcją alternatywnego użytkowania terenu, 

• Zwiększenie pokrycia Gminy miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego,

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach Gminy, 
• Wspieranie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne, m.in. poprzez kontynuacje programu dopłat do wymiany 
pieców.
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W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pępowo określona została powierzchnia terenów przeznaczonych 
pod następujące funkcje:
• zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i wielorodzinna) – 1,3 %,
• usługowa – 0,8%,
• techniczno-produkcyjna – 2%,
• komunikacyjna – 3%,
• infrastruktury technicznej – 1%,
• użytkowania rolniczego – 69,3%,
• zieleni i wód – 22,6%.

Na terenie Gminy Pępowo obowiązuje 15 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, które pokrywają 15,3% 
powierzchni Gminy. 
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CEL STRATEGICZNY 2:
Wszechstronny rozwój gospodarczy Gminy

CEL OPERACYJNY 2.1.
Rozwój gospodarczy oparty na zasobach Gminy

CEL OPERACYJNY 2.2.
Ochrona i promocja dziedzictwa lokalnego

CEL OPERACYJNY 2.3.
Rozwój turystyczny i promocja Gminy
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GOSPODARK A

Przykładowe kierunki działań:
• Rozbudowa terenów istniejącej strefy przemysłowej wraz 

z doprowadzeniem infrastruktury technicznej,
• Stworzenie spójnego systemu ulg podatkowych i  zachęt 

inwestycyjnych,
• Wsparcie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy, 

w szczególności z wykorzystaniem istniejącego potencjału rolniczego 
(rodzinne przetwórnie, rolniczy handel detaliczny), w tym stworzenie 
przestrzeni pod sprzedaż produktów lokalnych,

• Wspieranie kultury lokalnej m.in. zespołów folklorystycznych, kół 
gospodyń wiejskich,

• Wsparcie dla lokalnych wytwórców oraz znalezienie produktu 
lokalnego.

• Poprawa stanu istniejącej bazy noclegowej, w tym agroturystyk, we 
współpracy z podmiotami prywatnymi,

• Promocja ekstensywnej turystyki, niezakłócającej środowiska 
na obszarach leśnych i  chronionych, we współpracy z  Lasami 
Państwowymi oraz jednostkami ościennymi.
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W  2019 roku na terenie Gminy Pępowo w  rejestrze REGON 
zarejestrowanych było 537 podmiotów gospodarczych. Większość 
działała w branży rolniczej, przetwórczej, budowlanej, naprawy pojazdów 
czy transportowej.  Ze względu na wzrost znaczenia dużych gospodarstw 
rolnych, w  Gminie dostrzega się stopniowe przejście rolników na 
produkcje okołorolnicze, wśród których znajduje się produkcja sera, 
tradycyjnych wędlin, miodu, wyrobów woskowych. 

Na poniższym wykresie przedstawiono dostęp do podstawowej 
infrastruktury technicznej.

Udział korzystających   z instalacji w Gminie Pępowo w 2018 
roku na tle powiatu i województwa
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CEL STRATEGICZNY 3:
Aktywne i wykształcone społeczeństwo 
motorem rozwoju Gminy 

CEL OPERACYJNY 3.1.
Zapewnienie wysokiego poziomu opieki nad dziećmi i edukacji

CEL OPERACYJNY 3.2.
Rozwój oferty rekreacyjnej, kulturalnej oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego

CEL OPERACYJNY 3.3.
Zapewnienie bezpieczeństwa i rozwój oferty prozdrowotnej
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SPOŁECZNOŚĆ

Przykładowe kierunki działań:
• Przebudowa, rozbudowa i  modernizacja budynków szkół w  celu 

dostosowania do aktualnych potrzeb,
• Budowa przedszkola i żłobka na terenie Gminy Pępowo,
• Współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi, w  zakresie korelacji 

pomiędzy potrzebami na lokalnym rynku pracy a  wykształceniem 
młodzieży,

• Stworzenie bazy aktywizacji i opieki nad seniorami: Klubu Seniora, 
domu dziennej opieki, Rady Seniorów jako organu współpracującego 
z Wójtem i Radą Gminy,

• Rozwój bazy rekreacyjnej, m.in. poprzez zagospodarowanie terenów 
przy ul. Bażantarnia oraz przy grodzisku stożkowatym w  Pępowie, 
wraz z zapewnieniem połączenia pieszo-rowerowego,

• Poprawa dostępności do obiektów gminnych dla osób ze szczególnymi 
potrzebami m.in. poprzez zniesienie barier architektonicznych,

• Zwiększenie dostępności mieszkańców do podstawowej 
i  specjalistycznej opieki zdrowotnej, m.in. przy wykorzystaniu 
transportu celowanego.
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Gmina Pępowo w 2019 roku liczyła 5 948 mieszkańców. Obserwowany 
jest spadek liczby mieszkańców gminy. Główny wpływa na to ma ujemne 
saldo migracji. Pozytywnym czynnikiem jest dodatni przyrost naturalny, 
który jednak nie przeważa nad liczbą mieszkańców wyprowadzających 
się z terenu Gminy.

Obserwowany jest wzrost liczby seniorów przy spadku liczby osób 
pracujących. Ma to swoje konsekwencje społeczne w postaci wzrostu 
zapotrzebowania na część usług, oraz spadkiem zapotrzebowania na 
inne. W Strategii zaproponowano więc szereg działań skierowanych do 
różnych grup wiekowych. 
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Rys. Gmina Pępowo na tle powiatu gostyńskiego i województwa wielkopolskiego
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO DO 2030 ROKU

Strategia województwa wyznacza następujące cele rozwojowe 
województwa wielkopolskiego do osiągnięcia do 2030 roku:  

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego wskazuje również 
obszary strategicznej interwencji (OSI), które są podstawą terytorialnego 
ukierunkowania celów interwencji. Gmina Pępowo została zaliczona 
do obszaru gmin potencjalnej interwencji, w  ramach Południowo-
zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (PdOF).

CEL STRATEGICZNY 1:
Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców.

CEL STRATEGICZNY 2:
Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu.

CEL STRATEGICZNY 3:
Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski.

CEL STRATEGICZNY 4:
Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.
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MONITORING I WDRAŻANIE

Prawidłowy przebieg procesu realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy 
Pępowo na lata 2021-2030 będzie kontrolowany poprzez odpowiednie 
jej wdrażanie, a następnie monitoring i ewaluację. Poprzez gromadzenie 
i analizę danych, wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny 
efektów realizacji ustaleń Strategii. Pozwoli to na identyfi kację zaistniałych 
nieprawidłowości, a  następnie rozwiązanie oraz zapobieganie ich 
negatywnym skutkom w przyszłości.

2021 2023 20252022 2024 2026

MONITORING MONITORING MONITORING

MONITORING MONITORING MONITORING
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Dodatkowo Gmina Pępowo będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań 
związanych z  inteligentnym zarządzaniem, wykorzystując nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne. Narzędzia te zapewnią 
sprawną pracę Urzędu Gminy, jednostek podległych, ale również wpłyną 
na ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości życia w Gminie. 

Wdrażając Strategię, Gmina będzie dbała o  dobrą współpracę 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, ale również z  innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo przewiduje się 
podejmowanie działań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

2027 20292028 2030

MONITORING MONITORING

MONITORING

EWALUACJA



Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

e-mail: ug@pepowo.pl

WE WSPÓŁPRACY Z:

ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań; e-mail: info@wanir.edu.pl

Zdjęcia: Urząd Gminy Pępowo, Jacek Śląski, Małgorzata Waleńska, Paweł Bzodek


