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I.        INFORMACJE  WSTĘPNE 
 
 
I.1  Wprowadzenie 
 
W roku 2001 władze gminy Rychwał, świadome wagi planowania strategicznego dla 
rozwoju społeczności lokalnej , podjęły działania zmierzające do rozpoczęcia procesu 
przygotowania strategii rozwoju gminy na lata 2001 - 2011. 
W wyniku zorganizowanego przetargu, zgodnie z obowiazującymi przepisami o 
zamówieniach publicznych, wyłoniono wykonawcę – firmę VOTER PUBLIC 
RELATIONS z Poznania, z którą nawiązano współpracę na realizacje usługi. 
W gminie Rychwał proces planowania strategicznego oparto na metodzie ośmiu etapów 
w ramach czterech faz procesu przygotowania i realizacji strategii. 
W fazie przygotowawczej uzgodniono organizację procesu pracy, podjęto stosowne 
uchwały przez Radę i Zarząd Gminy oraz powołano Komitet i zespoły programowe do 
spraw prac nad strategią rozwoju gminy.         
W fazie diagnostycznej  zgromadzono dane statystyczne w oparciu informacje z Urzędu 
Miasta i innych instytucji wewnętrznych i zewnętrznych  (według  arkuszy modelu 
analizy strategicznej). 
Główną funkcją tego modelu jest możliwość tworzenia koputerowej bazy danych do 
opracowania wykresów oraz tabel ułatwiających analityczną pracę warsztatową 
wszystkich zaangażowanych w strategie grup roboczych.  
W wyniku prac diagnostycznych dokonano analizy danych w celu przygotowania 
ogólnej charakterystyki gminy Rychwal, w tym oceny stanu poszczególnych sektorów, 
ich potencjału i zasadniczych obszarów problemowych. 
Struktura przygotowanego dokumentu obejmuje nastepujące części: 
 
§ Informacje wstepne  
 
W tej części zawarto krótką charakterystykę gminy, historię gminy,  określono jej 
położenie oraz ocenę systemu zarządzania gminą. 
 
§ Charakterystyka sektorową 
 
W tej części wyszczególniono najważniejsze cechy poszczególnych sektorów. 
Wnioski odnoszą się do gminy jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych i 
zewnętrznych, szczególnie pozycji w powiecie konińskim i województwie 
wielkopolskim. 
 
Uzyskano w ten sposób jakościowy obraz sytuacji zawierający: 
 
1 Ocenę sytuacji w poszczególnych sektorach 
2 Określenie rzeczywistych i potencjalnych kierunków zmian 
3 Identyfikację potencjałów rozwojowych 
4 Charakterystykę działań, zamierzeń i potrzeb rowojowych gminy. 
 
§ Ocena potencjału wewnętrznego gminy 
W materiale tym dla zdefiniowania zasadniczych obszarów problemowych 
wykorzystano analizę pozycjonowania i analizę SWOT wewnętrznych uwarunkowań 
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rozwoju: słabych i mocnych stron oraz  wyznaczeniu kluczowych czynników sukcesu 
dla tych obszarów. 
 
§ Uwarunkowania zewnętrzne gminy 
 
W materiale tym zwrócono uwagę na następujące rodzaje uwarunkowań: 
 
1. Procesy globalne 
2. Listę problemów rozwojowych powiatu konińskiego oraz województwa 

wielkopolskiego z punktu widzenia priorytetów polityki regionalnej Unii 
Europejskiej, zwłaszcza tych, które mieszczą się w priorytetach funduszy 
pomocowych 

 
Raport o sytuacji w gminie nie jest dokumentem zamkniętym, lecz otwartym ponieważ 
opisywana rzeczywistość zmienia się, tak że dopiero dalsze etapy opracowania strategii 
wskażą dziedziny i problemy, które należy poznać lepiej i rozwiązać w trakcie realizacji 
strategii. 
 
I.2  Krótka charakterystyka gminy Rychwał 
 
Miasto Rychwał położone jest w południowo-wschodniej części województwa 
wielkopolskiego na Równinie Rychwalskiej, przy drodze łączącej Konin z Kaliszem, w 
odległości około 18 kilometrów na południe od Konina. 
Rychwał jako siedziba władz lokalnych stanowi zintegrowaną gminę miejsko-wiejską o 
powierzchni 117,8 km. kw. Liczba mieszkanców w gminie Rychwał od 1996 roku 
nieznacznie wzrosła osiągając poziom w 2001 roku  8471 mieszkanców, w tym 4284 
kobiet i 4187 mężczyzn.  
Gmina Rychwał ze względu na strukturę gruntów (79,4% to użytki rolne, a 14,78% to 
użytki leśne) ma charakter rolniczy. Rolnicy gminy Rychwał prowadzą działalność na 
9,76 tys. ha użytków rolnych, przeważnie w rozdrobnionych gospodarstwach 
rodzinnych.  
Od 1996 roku nastapił w gminie wzrost o okolo 71,0% liczby podmiotów 
gospodarczych w systemie Regon, których liczba w 2001 roku osiągnęła poziom 516.  
Gmina Rychwał jest całkowicie zelektryfikowana. Gmina w 98% objęta jest kablową 
siecią telefoniczną, a na jej terenie operują wszyscy trzej dostawcy usług telefonii 
komórkowej. Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę sieci wodociagowej (woda w 
90% gospodarstw domowych), oczyszczalnie ścieków, wysypisko odpadów 
komunalnych,  kanalizację sanitarną w budowie oraz sieć dróg lokalnych o łącznej 
długości 88,2 km, sieć dróg powiatowych i krajowych, która odgrywa istotną rolę w 
układzie komunikacyjnym północ-południe.  
Na terenie gminy Rychwał funkcjonuje 8 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, 
Biblioteka Miejska, GOPS,  4 lokalne gabinety służby zdrowia i 1 specjalistyczny. 
Rozwój gminy Rychwał zmierzać będzie do przekształcenia dotychczasowej struktury 
gospodarki poprzez możliwe najpełniejsze wykorzystanie lokalnych atutów i 
możliwości rozwojowych.         
 
I.3  Historia miasta 
 
Rychwał lokowany był na prawie niemieckim, ale brak jest materiałów archiwalnych 
pozwalających określić dokładną date powstania miasta. Rychwał rozlokowano na 
przełomie XIV i XV wieku, nie jako akt jednorazowy, lecz jako proces. Osada rozrastała 
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się w postaci prostokątnego rynku, który pełnil funkcje miejskiego targowiska. Z 
każdego narożnika rynku, pod kątem prostym, rozchodziły się przeważnie dwie ulice. 
Na rynku usytuowano także ratusz- siedzibę władz miejskich. 
Miasto stanowiło szlachecką własność prywatną, stąd o jego rozwoju decydowały 
czynniki własnościowe, gospodarcze i społeczne. Początkowo miasto należało do Jana z 
Rychwała, który był protoplastą rodziny Rychwalskich. Miasto należało do osad 
średniej wielkości. 
Na przełomie XVI i XVII wieku Rychwał przeżywa kryzys gospodarczy i społeczny. 
Sytuacje poprawiają trochę liczne akty darowizny i nadania ziemi mieszkańcom 
Rychwała przez właścicieli dóbr. 
W wyniku najzadu Szwedów, w 1655 r., miasto zostaje kompletnie zniszczone.        W 
późniejszym określe liczne spustoszenia czynią również rozmaite epidemie. 
Na skutek drugiego rozbioru Polski, w 1793r. , Rychwał przechodzi pod zarząd pruski, a 
w wyniku trzeciego rozbioru, w 1795 roku, pod zarząd rosyjski. W 1869 roku , na mocy 
ukazu Carskiego, Rychwał traci prawa miejskie, które zostają przywrócone decyzją 
władz niemieckich na początku 1917.  
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polske niepodległości, Rychwał 
znów należy do Polski, ale sytuacja społeczno-gospodarcza w mieście nie jest najlepsza. 
W celu poprawy sytuacji, w okresie II Rzeczypospolitej, obszar Rychwała kilkakrotnie 
ulegał powiększeniu. W 1936 roku obszar miasta wynisił 1 386 ha , a liczba 
mieszkańców – 2 725, w tym 2 155 Polaków, 275 Żydów i 54 Niemców. 
W skutek II wojny światowej Rychwał należał do Kraju Warty, którym zarządzali 
Niemcy. Kraj Wart miał stanowić zaplecze surowcowo-żywnościowe dla Rzeszy, a 
ludność go zamieszkującą poddano germanizacji. 
Rychwał został wyzwolony 20 stycznia 1945 roku i natychmiast przystąpiono do 
wyboru rady miejskiej i zarządu. Największymi zakładami pracy były wówczas: młyn, 
mleczarnia oraz Bank Spółdzielczy, który miał znaczny wpływ na rozwój ekonomiczny 
miasta. 
 
1.4  Położenie 
 
Miasto Rychwał położone jest w poludniowo-wschodniej części województwa 
wielkopolskiego, przy drodze łączącej Konin z Kaliszem, w odległości około 18 
kilometrów na południe od Konina.  
Gmina Rychwal  sąsiaduje z: gminą miejsko wiejską Stare Miasto, gminami Rzgów i 
Grodziec, które należą do powiatu Konińskiego oraz gminą miejsko wiejską Tuliszków 
z powiatu Tureckiego. 
 
I.5  Zarządzanie gminą Rychwał 
 
 
Powołanie do życia w 1990 roku samorządu terytorialnego jako pełnoprawnego 
podmiotu systemu finansowego, spowodowało, pojawienie się, obok budżetu państwa 
prawie 2500 lokalnych budżetów publicznych. Organy gminy Rychwał, podobnie jak 
inne nowopowstałe w Polsce, stanęły przed koniecznością przyswojenia sobie wiedzy z 
zakresu zarządzania, planowania i wydatkowania środków publicznych. 
 
Władze samorządowe szybko przekonały się, iż wykonywane przez gminę zadania 
bardzo rzadko mają charakter roczny, co oznacza, że na ich realizację potrzeba kilku lat.  
Stosowanie przez gminę Rychwał do roku 2001, jedynie metod planowania 
krótkookresowego, (wynikające z rocznego charakteru budżetu gminy) doprowadziło w 
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krótkim czasie do spiętrzenia realizacji zobowiazań i postawiło pod znakiem zapytania 
wykonanie zaplanowanych inwestycji.    
Dobre zarządzanie gminą nie może być wynikiem zastosowania pojedyńczych 
rozwiazań. 
 
Konieczne są rozwiązania systemowe, służące poprawie skuteczności, jakości i 
wydajności, oraz ustalenie  obiektywnych metod oceny osiąganych rezultatów, które 
przyczynią się do usprawnienia systemu zarządzania gminą, większej jawności i 
przejrzystości finansów publicznych. 
 
Gmina Rychwał zdecydowała się na wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania, 
ukierunkowując swoją działalność w taki sposób, aby strategiczne cele były jak najlepiej 
realizowane, przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków. 
Charakterystyczne cechy zarządzania zintegrowanego gminy Rychwał to: 

q wieloletniość – daleka perspektywa w planach inwestycyjnych i     
operacyjnych 

q kompleksowość  – podporządkowanie strategii wszystkich planów 
realizacyjnych (inwestycyjnych, finansowych, operacyjnych) 

q efektywność           –    stosowanie procedur efektywnego zarządzania. 
 
System zintegrowanego zarzadzania przyczyni się w gminie Rychwał do optymalizacji 
struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego i procedur, które utrudniają obecnie 
osiąganie zamierzonych celów. 
 
Cały proces zapewni płynny i konsekwentny postęp w zakresie poprawy sprawności 
zarządzania gminą, na który obecnie zasadniczy wpływ mają:  
  

q Zarząd Gminy i Miasta w Rychwale, który reprezentują: 
 

1. Jan Bartczak – Przewodniczący , Burmistrz 
2. Tadeusz Rymarski – z-ca Przewodniczacego, z-ca Burmistrza 
3. Krzysztof Cichy – członek Zarządu 
4. Mirosław Dominiak – członek Zarzadu 
5. Stanisław Grzesiak – członek Zarządu 
6. Kazimierz Guzniczak 
7. Janina Przybyłowicz 

 
q Rada Miejska Rychwała, reprezentowana przez: 

 
1. Roman Drewniacki – Przewodniczący 
2. Katarzyna Witkowska – z-ca Przewodniczącego 
3. Jadwiga Pietruszak – z-ca przewodniczacego 

 
q Skarbnik Gminy Rychwał – Halina Krzyżanowska 
q z-ca Skarbnika – Zofia Bujakowska 
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II.     SPOŁECZEŃSTWO 
 
II.1   Demografia 
 
Gminę Rychwał zamieszkuje 8471 mieszkańców, w tym 4284 kobiet i 4187 męzczyżn, 
a gestość zaludnienia wynosi 72 osoby na km. kw.(powiat koniński – 76, województwo 
wielkopolskie 112). 
 
TAB.1 

 2001   
KATEGORIE OGÓŁEM Kobiety Mężczyźni 

 liczba liczba Liczba 
1. MIESZKAŃCY- 8 471 4 284 4 187 
2. DZIECI  0 - 2 LAT 358 180 178 
3. DZIECI   3 – 6 LAT 514 269 245 
4. DZIECI   7 - 15 LAT 1292 622 670 
5. LUDNOŚĆ 16 – 19 565 276 289 
6. LUDNOŚĆ 20 - 24 755 372 383 
7. LUDNOŚĆ 25 - 39 1709 819 890 
8. LUDNOŚĆ 40 - 59 1955 947 1008 
9.LUDNOŚĆ 60 - 64 288 147 141 
10.LUDNOŚĆ 65 - 69 348 204 144 
11.LUDNOŚĆ 70 - 79 505 319 186 
12.LUDNOŚĆ  80 + 182 129 53 
TAB.2 

Liczba mieszkańców   1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 w latach 8420 8430 8443 8489 8490 8471 

TAB.3 
 1996   1997   1998   
 Kobiety  Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety  Mężczyźni 

Urodzenia 63 71  56 65  62 50 
Zgony  33 37  39 41  29 44 

 1999   2000   2001   
 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Urodzenia 62 59  57 62  23 31 
Zgony  39 34  33 44  14   19 
 
W ostatnich latach zanotowano stagnację w przyroście liczby mieszkańców gminy 
Rychwał, która od 1996 do 2001 roku wzrosła zaledwie o 0,6% (51 osób), a w roku 
2001 w stosunku do roku 2000 spadła o 0,2% (19 osób). 
Systematycznie od 1996 roku zmniejsza sie przyrost naturalny ludności oraz rośnie 
ujemne saldo migracji. 
W roku 2001 w wieku przedprodukcyjnym było w gminie Rychwał 32,2% 
mieszkańców, w wieku produkcyjnym –55,6%, a w wieku poprodukcyjnym – 12,2%. 
Większy udział ludności w wieku produkcyjnym w gminie Rychwał w porównaniu do 
powiatu konińskiego i województwa  wielkopolskiego, upoważnia do sformułowania 
kilku zasadniczych dla rozwoju gminy wniosków: 
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§ sytuacja ta świadczy o lepszej strukturze demograficznej w gminie – większa grupa 
ludzi pracuje na utrzymanie stosunkowo mniejszej, 

§ w perspektywie taka struktura będzie prowadzić do szybszego niz przeciętnie 
starzenia się społeczeństwa – większa grupa osób w wieku produkcyjnym zasili 
grupę osób w wieku poprodukcyjnym, 

§ z drugiej strony stosunkowo mniejsza grupa ludzi w wieku przedprodukcyjnym nie 
będzie zasilać w stopniu takim jak w powiecie konińskim i w województwie 
wielkopolskim osób z grupy produkcyjnej. 

 
W perspektywie szybsze niż przeciętne starzenie się społeczeństwa gminy Rychwał 
może mieć z kolei wpływ na kondycje finansową mieszkancow i  ich możliwości 
rozwoju. 
 
II.2   Walory miejsca zamieszkania 
 
II.2.1    Sytuacja  mieszkaniowa 
 
Strukturę sytuacji mieszkaniowej w gminie Rychwał przedstawiają poniższe Tabele  
 
TAB.4 
Mieszkalnictwo  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Liczba budynków ogółem        
Budynki mieszkalne komunalne 5 5 5 5 5 5 
Budynki mieszkalne spółdzielcze       
Budynki mieszkalne prywatne        
Mieszkania komunalne liczba  10 10 10 10 10 10 
Mieszkania socjalne liczba        
Mieszkania komunalne m2  5 254 5 254 5 254 5 254 5 254 5254 
Mieszkania socjalne m2       
Liczba najemców mieszkań 
komunalnych  

10 10 10 10 10 10 

Liczba właścicieli mieszkań 
spółdzielczych  

      

Liczba wydanych pozwoleń na 
budowę ogółem 

      

Liczba wydanych pozwoleń na 
budowę domów jednorodzinnych 

      

Liczba odanych do użytku budynków       
Liczba oddanych do użytku domów 
jednorodzinnych  

      

Koszt utrzymania mieszkań 
komunalnych ogółem w roku  

      

Opłaty z tytułu wynajmu mieszkań 
komunalnych ogółem w roku  

2 451 2 892 3 169 3 494 4 523 5425 

Opłaty z tytułu wynajmu lokali 
użytkowych ogółem w roku  

12 529 12 908 14 860 16 665 21 202 23745 

Czynsz mieszkań komunalnych 
(1m2) 

0,27 0,32 0,35 0,69 0,9 1,2 

Czynsz za lokalne użytkowe ( 1m2) 7 8,5 11,7 13 13 14,3 
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Czynsz mieszkania spółdzielcze ( 
1m2) 

      

Remonty mieszkania komunalne     2 700 4300 
Inwestycje mieszkania komunalne       
Modernizacje mieszkania komunalne        
Sprzedaż mieszkań komunalnych        
Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań 
komunalnych  

      

TAB.5 
Majątek komunalny 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Mieszkania komunalne liczba  10 10 10 10 10 10 
Mieszkania komunalne powierzchnia       5254 

Lokale użytkowe liczba  3 3 3 3 4 4 
Lokale użytkowe powierzchnia  117 117 117 142 324 324 
Grunty komunalne powierzchnia       20812 
Sprzedaż mieszkań komunalnych        
Sprzedaż gruntów komunalnych        
Środki uzyskane ze sprzedaży 
gruntów komunalnych  

      

Środki uzyskane ze sprzedaży 
mieszkań komunalnych  

      

Środki uzyskane z wynajmu lokali 
użytkowych 

12529 12908 14860 16665 21202 23745 

 
Z powyższych danych wynika, że w zasobach gminy Rychwał znajduje się obecnie 
tylko 5 komunalnych  budynków  mieszkaniowych, natomiast pozostałe mieszkania 
należą do prywatnych wlaścicieli. 
Lokatorzy mieszkań komunalnych ponoszą tylko część kosztów (czynsze regulowane) 
związane z eksploatacją budynków komunalnych. 
Średni czynsz za lokale mieszkaniowe w 2001 roku wyniósł 1,2 zł za 1 mkw., natomiast 
za lokale użytkowe 14,3 zł za 1 mkw. Opłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych 
ogółem w 2001 roku wyniosły 5425 zł, natomiast z tytulu najmu lokali użytkowych 
23745 zł.  
Dużym problemem dla gminy Rychwał jest zły stan techniczny budynków 
komunalnych, który jest wynikiem wieloletnich zaniedbań remontowych.  
W 2001 roku na remonty mieszkań komunalnych przeznaczono zaledwie 4300 zł, co nie 
zahamuje procesu dekapitalizacji substancji mieszkaniowych. 
Zgodnie z polityką mieszkaniową państwa, w roku 2005, wskażnik pokrycia kosztów 
eksploatacji budynków komunalnych  przez wpływy z czynszów wzrośnie do 100%, co 
spowoduje uwolnienie czynszów na rynku  nieruchomości i urealnienie kosztów. 
 
 
II.2.2  Stan bezpieczeństwa publicznego 
 
 
Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie Rychwał przedstawia poniżej Tabela 6, oraz 
Wykres 1, zawierające  dane z  Komendy Powiatowej Policji w Koninie. 
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TAB.6 
 

Przestępczość       
 <1996> <1997> <1998> <1999> <2000> <2001> 

Kradzieże 17 17 16 15 15 14 
Kradzieże z włamaniem 18 17 18 16 17 12 
Przestępstwa przeciwko życiu  7 6 8 7 5 2 
Znęcanie się nad rodziną 5 4 4 1 6 2 
Uchylanie się od płacenia alimentów 13 12 11 8 12 2 
Wykroczenia przeciwko ładowi i 
porządkowi 

11 12 10 7 13 15 

Wykroczenia drogowe  242 256 446 437 398 424 
Podejmowane interwencje domowe  56 54 51 77 83 48 
Liczba mieszkańców w tysiącach  8,42 8,43 8,44 8,49 8,49 8,47 
Podejmowane interwencje domowe na 
tyś mieszkańców 

5,7 5,5 5,2 7,8 8,4 4,8 

Wykroczenia drogowe na tys. 
mieszkańców  

24,6 26 45,2 44,4 40,4 43 

Kradzieże na tys. Mieszkańców 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 
Kradzieże z włamaniem na tys. 
Mieszkańców 

1,8 1,6 1,8 1,6 1,6 1,2 

Ogółem 369 378 564 568 549 519 
 
Wykres 1 

 
W 2001 roku na terenie gminy Rychwał dokonano 519  przestępstw, co oznacza spadek 
bezwzględnej ich ilości o 5,5% w stosunku do roku 2000. 

Przestępczość- wskaźniki
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Podejmowane interwencje domowe na tyś
mieszkańców

5,7 5,5 5,2 7,8 8,4 4,8

W ykroczenia drogowe na tys. mieszkańców 24,6 26 45,2 44,4 40,4 43

Kradzieże na tys. mieszkańców 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4

Kradzieże z włamaniem na tys. mieszkańców 1,8 1,6 1,8 1,6 1,6 1,2

<1996> <1997> <1998> <1999> <2000> <2001>
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W gminie Rychwał radykalnie od 1998 roku wzrósł wskażnik poziomu wykroczeń 
drogowych, który w 2001 osiągnął poziom 43 / tys. mieszkańców. Nieznacznie zmalała 
w gminie Rychwał w ostatnich latach ilość podejmowanych interwencji domowych oraz 
przestępstw przeciwko mieniu. 
W ogólnej ocenie pomimo niedofinansowania lokalnej Policji należy uznać, że stan 
bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego na terenie gminy Rychwał w 2001 
roku nieznacznie się poprawił. 
Brak danych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, weterynaryjnego, sanitarno-
epidemiologicznego oraz nadzoru budowlanego uniemożliwia dokonanie szerszej oceny 
stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Rychwał. 
W każdej z tych dziedzin występują obszary szczególnych zagrożen, które nie zostały w 
tym etapie precyzyjnie określone, które jednak wymagają na terenie gminy Rychwał 
specjalnego nadzoru i działań zapobiegawczych.   
 
II. 2.3  Wartości kulturowe 
 
Najdawniejsze dzieje miasta Rychwał sięgają XIV i XV w. 
Ciekawym zabytkiem, który znajduje się pod ochroną w gminie Rychwał jest Rzymsko 
– Katolicki Kościół Parafialny pw. Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 r. Wewnątrz 
kościoła znajduje się barokowe ołtarze, kropielnica z XVII wieku, krucyfiks z XV 
wieku. Rychwał na przełomie XIV – XV wieku posiadał na swoim terenie zamek 
obronny z basztami i fosami, którego fragmenty można oglądać również dzisiaj. 
W  gminie Rychwał szkoły łącznie z Bibioteką Miejską z powodu braku Domu Kultury 
pełnią rolę kulturotwórczą. Władze lokalne są otworte na rozwój sportu i rekreacji. Stąd 
dbałość o stadion sportowy dla młodzieży zrzeszonej w klubie sportowym 
„Zjednoczeni”. 
Na terenie gminy działa Koło Wędkarskie, Łowieckie i Klub Motocyklowy. Tradycją 
stało się w gminie Rychwał organizowanie corocznie Rychwalii – imprezy integracyjnej 
dla mieszkańców. 
 
 
II. 2.4 Standart życia (samochody, telefony, infrastruktura, inne) 
 
Standard życia w gminie Rychwał zależy głównie od stanu ifrastruktury, jakości 
zasobów ludzkich, stanu gospodarki lokalnej, środowiska, dostępności do oświaty i 
kultury, służby zdrowia i opieki społecznej. 
Dziedziny te charakteryzują sie podobnie jak w innych gminach zróżnicowanym 
standardem i wymagają różnych wspomagających przedsięwzięć (finansowanych ze 
żródeł wewnętrznych i zewnętrznych) w celu rozwiązania bieżących problemów. 
Inwestycje infrastrukturalne w gminie Rychwał prowadzone były z myślą o poprawie 
jakości życia mieszkańców i w celu zaspokojenia ich potrzeb (oczyszczalnia ścieków, 
składowisko odpadów, kanalizacja sanitarna w rozbudowie, sieć wodociągowa, 
całkowita elektryfikacja i telefonizacja, nieograniczony dostęp do sieci telefonii 
komórkowej, sieć dróg, budowy i remonty szkół, placówek służby zdrowia, opieki 
społecznej, bibioteki itd.. 
Jednym z wielu wskażników standardu życia (poza tymi, które zostały wymienione 
powyżej) jest ilość zarejestrowanych samochodów na terenie gminy Rychwał, którą 
przedstawiono na wykresie 2.  
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Wykres 2 
 

Wskażnik ilośc samochodów w gminie Rychwał na tysiąc mieszkańców w latach od 
1996 do 2001 zmienia się, osiagając swoje maximum (65) w 1997 roku, następnie 
sukcesywnie obniża się o 42,8% do poziomu 37 samochodów na tysiąc mieszkańców. 
Zmiany wielkości tego wskażnika od 1997 do 2001 roku świadcza o rosnącym ubożeniu 
mieszkańców gminy Rychwał i ich malejących możliwościach inwestycyjnych. 
 
II.3  Infrastruktura techniczna 
 
Stan infrastruktury technicznej na terenie gminy Rychwał jest zróżnicowany, co zostało 
przedstawione poniżej. Konieczna jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 
sieci gazowej i ciepłowniczej oraz modernizacja i budowa dróg. 
 
II.3.1  Drogownictwo i komunikacja 
 
W gminie Rychwał całkowita dlugość sieci dróg lokalnych wynosi  108,2 km.  
Główna sieć połączeń drogowych stanowią drogi krajowe (własność Skarbu Państwa), z 
których przez gmine Rychwał przechodzi odcinek drogi nr 25 Ostrów Wlkp. – Kalisz – 
Konin – Bydgoszcz, która w całości dostosowana jest do przenoszenia obciążen 
100KN/os (standard obowiązujacy w krajach UE 115 KN/os)     
Droga nr 25 charakteryzuje się: 
§ bardzo dużą koncentracją ruchu i wypadkowością 
§ kolizjami pomiędzy poszczególnymi rodzajami ruchu 
§ kolizjami pomiędzy funkcją obsługi ruchu a funkcją otoczenia drogi 
§ przebiegiem w części jej długości na terenie gminy Rychwał przez tereny 

zabudowane 
Przez teren gminy Rychwał przechodzi również droga wojewódzka nr 443 Jarocin – 
Rychwał – Tuliszków, która podobnie jak drogi powiatu konińskiego w gminie Rychwał 
jest niedoinwestowana ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych.  
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Zahamowanie degradacji dróg jest zadaniem trudnym pomimo, że samorząd gminy 
otrzymuje łącznie kwotę 60% obliczoną od 30% planowanych wpływów z akcyzy – tj 
18% tych wpływów.  
Długość sieci dróg w gminie Rychwał, które znajdują się w złym stanie stale się 
powiększa, co  ma bezpośredni wpływ na pogarszanie się stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 
Rozwój w gminie Rychwał drogownictwa,dostępność do wszystkich miejscowości, do 
sieci komunikacyjnej jest warunkiem podwyższania standardu zycia i czynnikiem 
lokalnego wzrostu gospodarczego.   
 
II.3.2  Zaopatrzenie w wode i sieć kanalizacyjna 
 
W gminie Rychwał znajdują się 4 stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa o długości 
144,6 km, przyłącza w ilości 1524 doprowadzające wodę do budynków i gospodarstw, 
oczyszczalnia ściekow typu Lemma o przepustowości 650 m sześciennych na dobe oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9,3 km.. 
Możliwości oczyszczalni ściekow w gminie Rychwał są aktualnie wykorzystane jedynie 
w 15,34% (100 m sześciennych na dobę) ze względu na ograniczoną długość sieci  
kanalizacji sanitarnej.   
Należy zauważyć, że w przypadku  przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zacznie 
obowiązywać jej dyrektywa nakazująca budowę oczyszczalni i kanalizacji na terenie 
(nie tylko miast) o ilości mieszkanców powyżej 2000. W związku z tym w gminie 
Rychwał, rozwój  sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z pilniejszych zadań do 
realizacji. 
 
II.3.3  Zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną, ciepło 
 
W gminie Rychwał nie ma aktualnie sieci gazowej ani sieci ciepłowniczej. Gmina 
Rychwał jest natomiast całkowicie zelektryfikowana linią 110 kV. 
Należy zaznaczyć, że z uwagi na ewentualny rozwój lokalnej  przedsiębiorczości i 
zwiększone potrzeby odbiorców istnieją w gminie Rychwał pelne możliwości 
zaopatrzenia w energię elektryczną zarówno w „siłę”, jak i  „światło”. 
Rozwiązanie istniejących problemów zanieczyszczania środowiska produktami po 
spalaniu węgla w kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach może nastąpić w 
gminie Rychwał jedynie poprzez budowę sieci gazowej i ciepłowniczej. 
 
II.3.4  Łączność 
 
Stopień telefonizacji przewodowej gminy Rychwał osiągnął poziom 98%, co oznacza 
pełne zaspokojenie lokalnych potrzeb. Gmina znajduje sie poza tym w obszarze zasięgu 
wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej. 
Sieć telekomunikacyjna w gminie Rychwał zapewnia warunki dla aktywizacji 
działalności gospodarczej oraz poprawy warunków życia. 
 
II.4  Ochrona zdrowia i opieka spoleczna 
 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna stanowi jeden z zasadniczych elementow 
infrastruktury socjalnej gminy Rychwał. 
Stan placówek służby zdrowia oraz  ilość kadry medycznej w gminie Rychwał 
przedstawiają poniższe tabele. 
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TAB.7 
 
Placówki- liczba : 1999 2000 2001 
Gabinetów ogólnych 4 4 4 
Przychodni ogólnych 1 1 1 
Gabinetów 
specjalistycznych 

1 1 1 

Laboratoriów analitycznych    
Hurtowni leków    
Apteka w przychodni 1 1 1 
 
TAB.8 
 

Kadra ochrony zdrowia 1999  2000  2001  
WYSZCZEGÓLNIENIE stan  brak  stan brak stan brak  
1. Lekarze medycyny ogółem 3  3  3  
a) lekarze rodzinni  3  3  3  
b) posiadający specjalizację 3  3  3  
2. Lekarze specjaliści ogółem 3  3  3  
 w tym:   a) ginekolodzy 1  1  1  
   b) pediatrzy       
3. Lekarze stomatolodzy 2  2  2  
4. Felczerzy       
5.Pielęgniarki ogółem 7  7  7  
w tym: a) dyplomowane 7  7  7  
b) środowiskowe 3  3  3  
c) mgr pielęgniarstwa     1  
d) asystentki pielęgniarskie 1  1    
6. Położne 1  1  1  
7. Farmaceuci       
8. Rehabilitanci       
9. Fizykoterapeuci       
10. Analitycy medyczni       
11. Technicy-laboranci       
12. Inni - kto?higienistki                                                    
Ludność na 1-go pracownika 
medycznego  

653  653  652  

w tym na 1 -go lekarza 2830  2830  2824  
w tym na 1 -go lekarza stomatologa 4245  4245  4235  
w tym na 1-ną pielęgniarkę  1213  1213  1210  
       
Ludność w tysiącach : 8,489  8,49  8,471  
 
 
W gminie Rychwał istnieje z jednej strony dobry dostęp do lokalnej służby zdrowia.  
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Standard życia zależy od osobistych dochodów ludzi, ale również zdeterminowany jest 
systemem, organizacją i funkcjonowaniem instytucji służących zaspokajaniu potrzeb 
zbiorowych, takich jak zdrowie, edukacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo. 
 
W gminie Rychwał należy rozważyć, w jakim stopniu  program restrukturyzacji 
lokalnych zasobów służby zdrowia powinien uwzgledniać rosnące wymagania 
społeczne, starzenie się społeczeństwa, zwiekszającą się zachorowalność, powszechny 
dostęp do wysokiej jakości usług  medycznych oraz wychowanie społeczeństwa w 
trosce o zdrowie.   
 
TAB. 9 
 
 <1998> <1998> <1998> <1999

> 
<1999> <1999> 

Kategoria: liczba kwota kwota na 
1 

liczba kwota kwota 
na 1 

Schronienie       
Posiłek 92 28 067 305,00 819 31 101 38,00 
Ubranie       
Usługi opiekuńcze 15 48 841 3256,00 45 15 660 348,00 
Zasiłki w naturze - opał 49 165 562 3379,00 61 21 228 348,00 
Zasiłki stale wyrównawcze 6 12 953 2159,00 6 2 867 478,00 
Renty socjalne 29 15 624 539,00 112 29 834 266,00 
Dodatki do zasiłków i rent 7 12602 1800,00 34 7361 216,00 

Zasiłki okresowe       
Opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne  

     

Inne        
Gwarantowany zasiłek 
okresowy 

   2 614 307,00 

Matki 63 37717 599,00 19 5044 265,00 
       

 <2000> <2000> <2000> <2001
> 

<2001> <2001> 

Kategoria: liczba kwota kwota na 
1 

liczba kwota kwota 
na 1 

Schronienie       
Posiłek 165 29 900 181,00 683 40 000 58,00 
Ubranie       
Usługi opiekuńcze 26 90 336 3474,00 28 9 548 340,00 
Zasiłki w naturze - opał 54 207 504 3843,00 54 18 752 347,00 
Zasiłki stale wyrównawcze 10 22 223 2222,00 9 2 044 227,00 
Renty socjalne 194  7478,00    
Dodatki do zasiłków i rent 110 81130 738,00 113 86982 770,00 
Zasiłki okresowe       
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Opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne  

     

Inne        
Gwarantowany zasiłek 
okresowy 

4 12668 3167,00 2 782 391,00 

matki 77 58335 758,00 32 54000 1687,00 
 
 
Gmina Rychwał pomaga jedynie osobom rzeczywiście potrzebującym, ponieważ ma 
dobre rozpoznanie środowiska osób wymagających pomocy. W gminie działa punkt 
informacji dla osób uzależnionych od alkoholu.  
Pomoc społeczną na obszarze gminy Rychwał prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który współpracuje między innymi z : 

q Powiatowym Urzędem Pracy. 
q Powiatowym Zespołem ds. Orzekania  
q Kuratorami sądowymi 
q Placówkami oświatowymi 
q Zakładem Opieki Zdrowotnej 
q Policją 
q Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
q Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego 
q Kościołem 
q Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
q Radą i Zarządem Gminy 

Struktura pomocy społecznej w gminie Rychwał przedstawiona została w Tab.9, a 
wydatki na pomoc społeczna na poniższych wykresach. 
Znaczenie pomocy społecznej wynika z tego, że skierowana jest ona do osób, które przy 
wykorzystaniu własnych środków, mozliwości i uprawnień nie są w stanie 
przezwyciężyć trudnej sytuacji materialnej w jakiej sie znajdują.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Rychwał, który jest dobrze 
zlokalizowany i wyposażony, realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz własnych gminy. 
Do słabych stron pomocy społecznej w gminie Rychwał zaliczyć można przede 
wszystkim brak placówek pomocy społecznej takich jak: domu pomocy społecznej oraz 
ośrodka interwencji kryzysowej. Również odczuwa się w gminie Rychwał brak sieci 
usług opiekuńczych w terenie. 
 
II. 5   Oświata     
 
W gminie Rychwał szkoły podstawowe znajdują się w Rychwale, Jaroszewicach 
Grodzieckich, Kucharach Kościelnych, Grocharach, Rozalinie, Dąbroszynie, Białej 
Panieńskiej i Siąszycach, jest również tutaj gimnazjum. 
Obowiązek oświatowy na poziomie podstawowym  obecnie realizuje w gminie Rychwał 
994 uczniów, a do  gimnazjum uczęszcza 273 uczniów. 
Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych gminy Rychwał wynosi 
18,4, w gimnazjum 22,75, przy średniej oświatowej na oddział 26 uczniów. 
W gminie Rychwał edukacja przedszkolna realizowana jest w dwuoddziałowym 
Przedszkolu Samorządowym „Plastuś”, do którego uczęszcza 53 dzieci oraz w 
oddziałach włączonych w strukturę szkół podstawowych. 
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Według oceny zespołu programowego ds. Strategii rozwoju oświaty i kultury liczba 
dzieci w wieku szkolnym będzie spadać. Największy spadek przewiduje się w Szkole 
Podstawowej w Rozalinie. 
Na ogólną liczbę 994 uczniów szkół podstawowych w gminie Rychwał dowożonych jest 
obecnie 31 uczniów, co stanowi 3,1%,. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z 
dowożeniem uczniów do gimnazjum w Rychwale. Na ogólną liczbę uczniów 273 
dowożonych jest do gimnazjum w Rychwale 178 uczniów, co stanowi 65,2%. 
Dowożenie uczniów w gminie Rychwał dostosowane jest do struktury organizacyjnej 
zajęć, natomiast problemem jest brak zatoczek do zawracania autobusów szkolnych, co 
zagraża bezpieczeństwu uczniów. 
Uczniowie w gminie Rychwał korzystają z pomocy socjalnej w postaci dożywiania 
(herbata, drugie śniadania, obiady). Część kosztów dożywiania w szkołach w gminie 
Rychwał pokrywana jest z funduszy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Z ogólnej oceny stanu oświaty w gminie Rychwał wynika niedofinansowanie szkół, 
bibioteki i przedszkola, co ma bezpośredni wpływ na ogólny zły stan obiektów 
szkolnych, bibioteki (brak centralnego ogrzewania), brak zaplecza rekreacyjno – 
sportowo - turystycznego oraz niedostateczny stan wyposażenia dydaktycznego , 
szczególnie w komputery. 
Kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy Rychwał może mieć nauczanie średnie, które 
obecnie leży w gestii władz powiatowych, a nie gminnych. Brak szkoły 
ponadgimnazjalnej w Rychwale zespół programowy ds. strategii rozwoju oświaty i 
kultury uznał za słabą strone tego sektora. 
      
II.6 Finanse 
 
II.6.1  Struktura dochodów budżetowych 
 
Dochody budżetowe ogółem gminy Rychwał w latach 1996 – 2001 wzrosły realnie o 
23,1%, nominalnie o 84,9%, podczas gdy wskażnik wzrostu cen i usług  konsumcyjnych 
wzrósł w tym  okresie o 50,2%. 
Dynamika dochodów budżetowych gminy Rychwał przedstawia wykres 3, natomiast ich 
strukturę Tab.10 
Z reguły stały spadek poziomu cen w wyniku spadku poziomu inflacji przyczynia sie do 
wzrostu dochodów ogółem gmin, w przypadku gminy Rychwał obserwuje sie tendencje 
inną – realnego spadku dochodów w  latach 1996 – 2001 poniżej poziomu inflacji. 
Rzeczywisty wzrost dochodów ogółem gminy Rychwał w latach 1996 – 2001 o jedynie 
23,1% zależał głównie od wielkości subwencji i dotacji oraz dochodów  własnych. 
Dochody z subwencji i dotacji wzrosły nominalnie razem w roku 1997 o 9,3%, w 1998 
roku o 18,9%, w 1999 roku o 27,1 %, w 2000 roku o 11,3%, a w 2001 roku spadną o 
0,4%. 
Dochody z subwencji i dotacji razem wzrosły w latach 1996 – 2001 realnie o 21,9%, 
nominalnie o 83,1%, podczas gdy wskaznik poziomu inflacji wzrósł w tym okresie o 
50,2%. 
Przyczynę dużego realnego spadku (o 28,3 punktów procentowych) wzrostu dochodów 
z subwencji i dotacji należy upatrywać w minimalnym wzroście (poniżej poziomu 
inflacji) od 1996 roku  dotacji na zadania inwestycyjne i własne z utrzymaniem się tej 
tendencji w latach następnych. 
W roku 2001 nastąpi  minimalny wzrost nominalny dochodów ogółem o 6,2%, a realnie 
w tym okresie nastąpi ich spadek  o 1,0%. 
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Można  zauważyć, że ta tendencja w tym okresie spowodowana była z jednej strony 
między innymi wzrostem dochodów własnych o 197,1% (nominalnie) i ich wzrostem o 
97,8% (realnie), głównie jednak z drugiej strony spadkiem dochodów z tytułu udziału w 
podatkach państwowych o 7,9% (nominalnie) i ich dużym spadkiem o 38,7 % (realnie). 
 
 Tabela 10. Struktura dochodów ogółem gminy Rychwał w latach 
                    1996 - 2001  
  1996  1997 1998  1999 2000 2001 
Dochody  własne 14,1% 19,2% 15,1% 15,7% 18,1% 22,7% 
Dotacje celowe 16,3% 11,3% 10,4% 14,0% 17,1% 8,2% 
Udział w podatkach budżetowych 
Państwa 

13,9% 13,1% 11,8% 10,3%  8,2% 6,9% 

Środki na dofinansowanie  zadań 
gminy  ze żródeł pozabudżetowych 

3,8% 4,2% 11,5% 2,2%   1,7% 2,9% 

Subwencje 51,9% 52,2% 51,2% 57,8%  54,9% 59,3% 
 
 
W analizowanym okresie zmniejszył się w wartościach bezwzględnych udział 
nominalny: 
n dotacji celowej o 8,1% 
n w  podatkach stanowiących dochód państwa o  7,0%, 
n środków na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych o 0,9% 
Charakterystyczną cechą struktury dochodów ogółem Gminy  Rychwał jest coraz 
bardziej wzrastający udział dochodów z subwencji i dotacji, co może znacznie 
ograniczyć samodzielność finansową tej gminy.  
Z tabeli 10 wynika również, że  wzrost udziału subwencji w dochodach gminy Rychwał 
1996 – 2001  o 7,4% jest spowodowany głównie relatywnie niższą kwotą dochodów 
ogółem (z względnieniem inflacji), niż nagłym wzrostem wielkości subwencji.   
Interesujące wnioski można wyciągnąć  porównując strukturę dochodów budżetowych 
wszystkich gmin w Polsce w 2000 roku (Tabela 11) ze strukturą  dochodów ogółem 
gminy  Rychwał oraz analizując  dynamikę zmian tej struktury w latach 1996 – 2001, 
która została przedstawiona w Tabeli 12. 
 
Tabela 11.  Struktura dochodów ogółem gmin w Polsce w 2000 roku 
 
 Gminy w Polsce 

2000 
Rychwał 2000 

Dochody  własne 34,9% 18,1% 
Udział w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 

15,9% 17,1% 

Dotacje celowe 13,8% 8,2% 
Środki  na dofinansowanie zadań gminy ze 
źródeł  pozabudżetowych 

1,7% 1,7% 

Subwencje 33,7% 54,9% 
 
Żródło: Mały rocznik statystyczny 2000, Warszawa GUS  
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Z porównania danych zawartych w tabeli 11 i  12 można stwierdzić, że struktura 
dochodów ogółem gminy  Rychwał  różni się od średniej struktury  dochodów ogółem 
gmin w Polsce  w 2000 roku. 
 
Udział dochodów własnych i dochodów w podatkach budżetu państwa dla wszystkich 
gmin w Polsce wynosił 50,8% w 2000 roku, natomiast w  gmnie Rychwał  był znacznie 
mniejszy i wynosił 35,2%.  
 
Udział subwencji w gmnie Rychwał w 2000 roku wynosił 54,9% i był o 21,2% wyższy 
niż dla wszystkich gmin w Polsce - 33,7%. 
 
 
Tabela 12   Dynamika struktury dochodów  ogółem  gminy Rychwał w latach  
                  1996 – 2001 
 
 
Dochody ogółem   1997      1998        1999     2000 2001 
Dynamika nominalna dochodów  
własnych   

59,6% -3,3% 13,3% 28,0% 32,7% 

Dynamika realna dochodów  
własnych   

38,9% -13,5% 5,3% 17,8% 23,8% 

Dynamika nominalna udziału w 
podatkach dochodu państwa. 

10,3% 10,9% -5,8% -11,0% -10,1% 

Dynamika realna udziału w podatk. 
dochodu państwa  

-4,0% -0,7% -  12,5% -18,2% -16,2% 

Dynamika nominalna dotacji 
celowej  

-18,5% 12,8% 47,1% 34,9% - 48,8% 

Dynamika realna dotacji celowej  - 29,1% 0,9% 36,7% 24,1% - 52,2% 
Dynamika nominalna środków na 
dofinansowanie zadań  gminy ze 
źródeł pozabudżetowych   

29,6% 226,7% -78,9% - 15,9% 82,4% 

Dynamika realna środków na 
dofinansowanie zadań gminy ze 
źródeł pozabudżetowych 

12,7% 201,2% -80,4% - 22,6% 70,1% 

Dynamika nominalna subwencji 18,1% 20,2% 23,0% 5,5% 14,6% 
Dynamika realna subwencji 2,8% 7,5% 14,4% -2,9% 6,9% 
Poziom inflacji 14,9 % 11,8 % 7,6% 8,7% 7,2% 
 
 
Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Rychwał 
 
 
 
Szczegółowy obrazu przyczyn  aktualnej  sytuacji finansowej gminy  Rychwał  wymaga 
dodatkowych analiz poszczególnych kategorii dochodów w latach 1996 – 2001, co 
prezentują poniższe wykresy. 
 
 
 
II. 6.2  Stryktura  wydatków budżetowych 
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Wielkość wydatków ogółem  gminy  Rychwał  w latach 1996 – 2001 została 
przedstawiona  poniżej. 
 
 1996 1997 1998 1999 200 2001 
Wydatki 5537109 6289992 9170036 8996276 9917196 11431404 
 
 
Średni poziom wydatków inwestycyjnych (w wysokości 27,5 %) gminy Rychwał w 
latach 1996 – 2001   był wyższy o 5,1  punkty procentowe od  średniego poziomu  
nakładów inwestycyjnych ( w wysokości 22,4%) wszystkich gmin w Polsce w roku 
1998. 
W gminie Rychwał najniższy poziom wydatków inwestycyjnych (14,54%)wystąpił w 
roku 2000, natomiast najwyższy (59,05%) w roku 1998. 
Budżet gminy Rychwał w roku 1998  z udziałem wydatków inwestycyjnych  w 
wysokości  59,05% w wydatkach ogółem okazał się bardzo pro - inwestycyjny, 
natomiast w 2001 roku wielkość wydatków inwestycyjnych osiągnęła poziom 23,6%, 
czyli średniej krajowej. 
Udział wydatków  bieżących gminy  Rychwał w latach 1996 – 2001 w wydatkach 
ogółem (41,0% -85,5%) znacznie przekraczał  średni udział (57,0%) tych wydatków dla 
wszystkich gmin w Polsce w 1998 roku.    
Tendencja, która zaobserwowano w przypadku dochodów  występuje  również  w  
przypadku wydatków ogółem– obserwuje się systematyczny spadek od 1996 roku (z 
wyjątkiem 1999 r.), który realnie nie przekracza poziomu  inflacji. 
Nominalny i realny przyrostu tych wydatków nastąpił jedynie w roku 1999. Przyrost 
realny w roku 1999 w wysokości 30,6%  był znacznie wyższy od poziomu inflacji 7,6%  
W roku 2001 zaobserwowano dalsze spowolnienie wydatków, szczególnie w zakresie 
realizacji zadań inwestycyjnych.  
W celu znalezienia określonych przyczyn spadku wydatków gminy  Rychwał należy 
przeanalizować szczegółowo zarówno strukturę wydatków oraz dynamikę 
poszczególnych rodzajów wydatków.  
Szczegóły te zaprezentowane zostały w  poniższych tabelach (13 i 14) oraz na wykresie: 
Wydatki budżetowe w działach w %. 
 
II. 6.3  Struktura wydatków budzetowych na inwestycje 
 
Wielkość wydatków inwestycyjnych w latach 1996 – 2001 została przedstawiona na 
wykresie: Wydatki inwestycyjne gminy Rychwał w latach 1996-2001 
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Struktura  wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach gminy Rychwał w 
latach 1996 – 2001 została przedstawiona w tabeli 15 
 
 
Tabela 15 Struktura wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach       
                 Gminy  Rychwał w latach 1996 – 2001 jako procent wydatków 
                 inwestycyjnych ogółem. 
 
 
Dział Procent wydatków inwestycyjnych w poszczególnych 

latach 
 
      1996      1997       1998      1999    2000 2001 
Rolnictwo 14,55% 11,42% 0,59% 0,48% 7,45% 0,0% 
Transport 41,66% 36,97% 8,05% 26,38% 48,52% 19,83% 
Łączność 1,19% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Gospodarka komunalna 15,03% 34,86% 84,55% 70,96% 38,35% 39,22% 
Gospodarka 
mieszkaniowa 

0,0% 0,33% 0,69% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kultura i sztuka 2,66% 1,78% 0,15% 0,49% 0,0% 0,23% 
Kultura fizyczna i sport 1,19% 0,79% 0,0% 0,47% 0,0% 0,0% 
Oświata I wychowanie 16,81% 13,85% 4,51% 0,0% 0,0% 36,82% 
Ochrona zdrowia 6,91% 0,0% 0,0% 0,0% 3,72% 1,61% 
Administracja 
samorządowa 

0,0% 0,0% 1,46% 1,22% 1,96% 2,29% 

Razem: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Analiza struktury wydatków inwestycyjnych gminy  Rychwał w latach 1996 – 2001 
wskazuje na istnienie szczególnych preferencji w polityce inwestycyjnej gminy  w 
następujących działach: w transporcie i w gospodarce komunalnej. 
Łączne wydatki  inwestycyjne  w tych  działach  kształtowały się w poszczególnych 
latach następująco: 1996 (56,69%), 1997(71,83%), 1998(92,60%), 1999(97,34%), 
2000(86,87%), 2001(59,05%). 
Dynamika wydatków inwestycyjnych gminy  Rychwał w latach 1996 – 2001 została 
przedstawiona na wykresie poniżej:                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu zobrazowania określonych zależności dokonano porównań dynamiki dochodów i 
wydatków gminy Rychwał w latach 1996 – 2001. Z wykresów można zaobserwować 
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pogłębiające się rozwarstwienie pomiędzy dochodami i wydatkami w poszczególnych 
latach. 
 
II. 6.4 Prognozy finansowe 
 
Z powodu braku dnaych dotyczących zadań inwestycyjnych, a szczególnie dotyczących 
ich struktur kapitałowych na lata 2002 – 2008, nie dokonano prognozy finansowej dla 
gminy Rychwał. 
 
III. GOSPODARKA 
 
III.1 Charakterystyka lokalnego sektora gospodarczego  
 
W gminie Rychwał występuje następująca niżej określona w Tabeli 16 struktura 
podmiotów gospodarczych 
 

Podmioty gospodarcze  LATA 
  1996 1997 1998 1999 2000 2001
Podmioty gospodarcze RAZEM: 302 332 353 399 439 516
Rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo 3 8 8 8 8 8
Transport, komunikacja 45 49 59 65 65 94
Handel, handel detaliczny, naprawy 175 180 184 207 215 234
Budownictwo 38 45 48 59 86 60
Inne usługi handlowe 30 36 36 42 50 108
Oświata, ochrona zdrowia           2
Przemysł i wytwórstwo 11 14 18 15 15 10
       
       

Forma prawna działalności 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Przedsiębiorstwa państwowe             
Przedsiębiorstwa komunalne             
Spółki prawa handlowego             
Spółki cywilne     15 18 22  
Spółdzielnie   2 2  2  2  2  2 
Inne             
Ogółem podmioty gospodarki 
narodowej             
Osoby fizyczne  301 331 336 380 413 515
 
Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1996 – 2001 zwiększyła się o 70,9%, 
szczególnie dotyczy to podmiotów, które prowadza działalność handlową i usługową.  
 
W latach 1996 – 2001 w gminie Rychwał nastąpił gwałtowny wzrost ilości podmiotów, 
które prowadzą działalność handlową i naprawy o 133,2%, inne usługi handlowe o 
360%, w transporcie i komunikacji o 208,9%, w budownictwie o 57,9%.  
Ogółem w gminie Rychwał w roku 2001 działa 516 podmiotów, w tym 1 spółdzielnia.  
 
Poważnym problemem ograniczającym możliwosci rozwojowe podmiotów 
gospodarczych w gminie Rychwał jest trudna sytuacja ekonomiczna oraz brak 
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dostosowania wielu dziedzin wytwórczości do wymagań rynkowych, szczególnie w 
rolnictwie. 
Jedną z ważniejszych kwestii w polityce rozwoju gminy Rychwał jest rozwój  małych i 
srednich przedsiębiorstw.  
W powiecie konińskim istnieją jednostki wspomagające rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw skupione w Krajowym Systemie Usług Polskiej Fundacji Promocji i 
Rozwoju takie jak: Centrum Wspierania Biznesu, Fundusz Poręczeń Kredytowych i 
Centrum Transferu Technologicznego. 
Zespół programowy ds. strategii rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości lokalnej 
widzi szanse i siły głównie w dobrej lokalizacji gminy Rychwał w stosunku do Konina i 
innych węzłów komunikacyjnych oraz w dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej, 
która jest niedostatecznie wykorzystana przez inwestorów, głównie z powodu braku 
promocji i polityki marketingowej gminy.  
Istotnym hamulcem rozwoju przedsiębiorczości jest brak przekształconych i 
uzbrojonych terenów pod aktywizację gospodarczą w gminie Rychwał. 
Zespół programowy widzi również konieczność powiązania programu rozwoju 
infrastruktury i przedsiębiorczosci lokalnej z programem walki z bezrobociem w gminie 
Rychwał. 
 
III.2 Rynek pracy 
 
 
III.2.1 Bezrobocie 
 
 

Bezrobotni wg czasu pozostawania na bezrobociu 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001

do 1 42  54 40 49 46
1 do 3 misięcy 136  79 79 111 43
3 do 6 miesięcy 115  84 132 119 80
6 do 12 miesięcy 117  97 115 119 163
12 do 24 miesięcy 144  121 143 154 158
pow 24 miesięcy 177  201 222 212 209

 
Struktura wiekowa osób pozostających na bezrobociu 

 <1996> <1997> <1998> <1999> 2000 2001
15 - 17 lat             
18 - 24 lat 350  295 321 330 282
25 - 34 lat 169  174 221 243 233
35 - 44 lat 145  116 124 116 107
45 - 54 lat 62  50 57 68 69
55 - 59 lat  5  9 7 6 6
pow 60       1 1 1

 
Wykształcenie osób bezrobotnych 

 <1996> <1997> <1998> <1999> 2000 2001
Wyzsze 2  4 5 7 5
srednie ogolnoksztalcacych 164  132 152 175 161
srednie zawodowe 18  12 25 22 25
Zasadnicze 306  297 337 333 294
Podstwowe 241  199 212 227 214
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Staż pracy osób bezrobotnych 

 <1996> <1997> <1998> <1999> 2000 2001
od 1 141  127 125 128 119
od 1 do 5 lat 10-lut  136 166 187 165
5 do 10 lat 192  82 102 96 91
10 do 20 lat 92  78 80 72 73
20 - 30 lat 46  35 41 49 44
30 powyzej 4          
bez stażu 215  186 217 232 207
 
Rynek pracy w gminie Rychwał charakteryzuje się zróżnicowaną w poszczególnych 
latach wysokością stopy bezrobocia, która zmienia się w zależności  od: 

q popytu  na  pracę (tworzenie miejsc pracy)  
q podaży pracy (wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, cechy 

osobowościowe)      
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie stopa bezrobocia w gminie 
Rychwał wynosiła odpowiednio: w 1999 r. (13,85% / 731 osoby), w 2000 r. (14,4% / 
764 osoby) oraz w 2001 r. (13,24% / 698 osoby) w stosynku do ogółu osób w wieku 
produkcyjnym. 
Analizując bezrobocie w gminie Rychwał według czasu pozostawania na bezrobociu 
należy zauważyć, że większość bezrobotnych (średnio 83,4% z trzech ostatnich lat) 
pozostaje bez pracy od 3 do powyżej 24 miesięcy). 
Struktura wiekowa bezrobotnych w gminie Rychwał to głównie osoby od 18 do 44 lat, 
przeważnie z wykształceniem ogólnokształcącym, zasadniczym i podstawowym oraz 
stażem pracy od 1 do 10 lat. 
Stopa bezrobocia na koniec 2000 roku w powiecie konińskim wynosiła 20,0% wobec 
12,0% w województwie Wielkopolskim  i 15,0% w kraju. 
Stopa bezrobocia (14,4%) w gminie Rychwał w 2000 roku jest więc nieznacznie wyższa 
od tej w województwie Wielkopolskim (12,0%), niższa od tej w powiecie konińskim 
(20,0%) oraz zbliżona do wskażnika bezrobocia w kraju (15,0%).   
Z prognoz demograficznych GUS (Departament Badań Demograficznych, 2000) dla 
województwa Wielkopolskiego wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat będziemy mieć 
do czynienia z przyrostem osób w wieku produkcyjnym, następnie po około dziesięciu 
latach, nastąpi ich spadek, który spowoduje, że w roku 2025 liczba osób na rynku pracy 
osiągnie ten sam pułap, jaki był charakterystyczny dla 1999 roku.  
Prognoza dotycząca rozwoju sytuacji demograficznej (liczby osób w wieku 
produkcyjnym) w powiecie konińskim przewiduje wzrost ich liczby z 124,6 (2000 r.) do 
131,1  tysięcy w 2015 roku 
Przewidywane zmiany demograficzne są zróżnicowane środowiskowo ( wieś , miasto), 
co spowoduje, że w mieście Rychwał nastąpi systematyczny wrost liczby osób w wieku 
produkcyjnym, na wsi natomiast ich spadek. 
Będzie to związane z rozwojem sytuacji gospodarczej, wymuszającej odpływ osób z 
rolnictwa do innych działów gospodarki.   
Rozwiązanie sytuacji na rynku pracy w gminie Rychwał wymaga działań w zakresie 
popytu na pracę i podaży pracy, wymaga też opracowania i wdrożenia programu 
przeciwdziałania bezrobociu.. 
Najbliższym i najważniejszym wyzwaniem dla strategii rozwoju gminy Rychwał jest 
problem zagospodarowania przez rynek pracy rosnącej liczby bezrobotnych, 
zmniejszenia liczby osób pracujących w rolnictwie na rzecz zwiększenia zatrudnienia 
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szczególnie w usługach rynkowych oraz zagospodarowania zwiększonej liczby osób w 
wieku produkcyjnym. 
Wysoki stopień bezrobocia w gminie Rychwał powoduje, że sytuacja materialna 
znacznej części lokalnego społeczeństwa jest bardzo trudna i przyczynia się też do 
zwiększenia liczby osób przechodzących na wcześniejszą emeryturę lub korzystających 
z pomocy społecznej. 
 
III. 2.2 Program przeciwdziałania bezrobociu     
 
Gmina Rychwał aktualnie nie posiada programu przeciwdziałania bezrobociu, który 
między innymi uwzględniałby: 
 

q kształtowanie przedsięsiębiorczości lokalnej, gwarantującej przyrost nowych 
miejsc pracy i wykorzystanie lokalnych zasobów, 

q zwiększenie aktywności zawodowej ludności w szczególności poprzez 
poszerzenie stopnia rozwoju usług, 

q lepsze łączenie pracy z edukacją (wspólne programy pracodawców i 
szkoleniowców), 

q utworzenie funduszu przedsiębiorczości lokalnej 
q promocję gospodarczą z odpowiednią polityką informacyjną o przekształconych 

i uzbrojonych terenach inwestycyjnych. 
Program przeciwdziałania bezrobociu gminy Rychwał stanowić powinien jeden z 
podstawowych programów strategii rozwoju, co wynika z dwóch przesłanek: 
 

q praca stanowi podstawę jakości życia człowieka, 
q praca jest podstawą rozwoju gospodarki. 

 
III. 3  Rolnictwo i  rozwój obszarów wiejskich  
  
W gminie Rychwał  rolnitwo jest podstawowym działem gospodarki.  
Ogólna powierzchnia gminy wynosi 11782 ha, w  tym  użytki  rolne zajmują 9354 ha 
(79,4%), użytki leśne i grunty zadrzewione 1741 ha (14,78%), co stanowi łącznie 11095 
ha (94,28%).  
 
Grunty orne wynoszą 7439 ha, co stanowi 63,15% użytków rolnych. 
Sady o powierzchni 60 ha stanowią zaledwie 0,5%, natomiast łąki i pastwiska o łącznej 
powierzchni 1855 ha stanowią 15,74% użytków rolnych. 
 
W gminie Rychwał zdecydowanie dominuje indywidualna własność gruntów osób 
fizycznych do których należy 10105 ha, co stanowi 85,77% ogólnej powierzchni 
użytków rolnych. 
 
Do Skarbu Państwa w gminie Rychwał należy 1570 ha, co stanowi 13,32% ogólnej 
powierzchni uzytków rolnych. 
W gminie Rychwał większość gospodarstw indywidualnych jest bardzo rozdrobniona o 
przeciętnej powierzchni od 1 do 5 ha.  
 
W powiecie konińskim przeciętna wielkość powierzchni gospodarstw indywidualnych 
wynosi zaledwie 7,0 ha, przy średniej w województwie wielkopolskim 9,5 ha. 
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Rodzaje gruntów 
Powierzchnia (w 

ha)Struktura%  
Użytki rolne: 9 354 79,4  

Grunty orne 7439    
Sady 60    

Łąki trwałe 1062    
Pastwiska trwałe 793    

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione  1741 14,78  
lasy i grunty leśne 1736    

Grunty zadrzewione i zakrzewione 5    
Grunty zurbanizowane i zabudowane  487 4,13  

Tereny mieszkaniowe 187    
tereny przemysłowe 5    

Inne tereny zabudowane 4    
Zurbanizowane tereny niezabudowane 14    

Terent rekreeacyjno-wypoczynkowe 3    
tereny komunikacyjne ( w tym:)       

drogi 274    
koleje      

Nieużytki 98 0,83  
Wody 102 0,86  

Stojące      
Płynące      

Rowy 102    
RAZEM: 11 782 100  
 

Struktura własności gruntów  Powierzchnia  Struktura
Grunty Skarbu Państwa 1570 13,32

Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego 1139   
Grunty w stałym zarządzie jednostek organizacyjnych z 

wyłączeniem gruntów PGL 130   
Pozostałe grunty Skarbu Państwa 301   

Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie 
wieczyste 2 0,02
Grunty gmin i związków między gminnych 51 0,43

Grunnty tworzące zasoby gruntów komunalnych 49   
Grunty komunalne w zarządzie lub posiadaniu jednostek 

organizacyjnych gmin i związków między gminnych 2   
Pozostałe grunty gmin i związków między gminnych     

Grunty gmin i związków między gminnych przekazane w 
użytkowanie wieczyste  6 0,05
Grunty osób fizycznych 10105 85,77
Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw 
rolnych 9760   
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw 
rolnych 345   
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Grunty spółdzielni 5 0,04
Grunty kościołów i związków wyznaniowych 28 0,24
Grunty pozostałych osób prawnych 15 0,13

RAZEM 11 782 100,00
 
Na stan rolnictwa gminy Rychwał i możliwości jego rozwoju ma wpływ  wiele 
czynników makroekonomicznych, takich jak: popyt na zywność, relacje między cenami 
produktów sprzedawanych przez rolników, a cenami nabywanych przez nich środków 
produkcji, dostęp do preferencyjnych kredytów, import i  eksport produktów  rolnych.  
Na sytuację w rolnictwie i na obszarach wiejskich w gminie Rychwał niekorzystnie 
oddziaływują również: nadwyżka importu nad eksportem produktów rolnych, 
niekorzystne relacje cen produktów rolnych i środków do produkcji rolnej oraz związana 
z tym niska opłacalność produkcji, brak zoorganizowanego rynku zbytu produktów 
rolnych, brak zakładów przetwórstwa warzyw i owoców oraz ogólnie niski poziom 
wiedzy rolników i świadomości społeczeństwa. 
Przy formułowaniu programów działań w zakresie strategii rozwoju rolnictwa i 
obszarów wiejskich gminy Rychwał należy uwzględnić zjawiska charakterystyczzne dla 
rolnictwa Unii Europejskiej, do których między innymi należą: 
 

q stały wzrost produkcji rolniczej poprzez  koncentrację gospodarstw i wzrost jej 
skali , 

q zmiana roli wsi i rolnictwa w  lokalnej gospodarce (wieś zmierza do tzw. wsi 
wielofunkcyjnej), zmniejszenie zatrudnienia, wzrost wydajności pracy i 
dochodów, tworzenie grup producenkich 

q zwiększenie różnorodnych powiązań dotyczących głównie handlu i współpracy, 
powiązanie przekształceń strukturalnych rolnictwa ze zmianami społecznymi, 

q dążenie do osiągnięcia równowagi interesów producentów rolnych i 
konsumentów żywności. 

 
Za priorytetowe kierunki działań i zmian w rolnictwie w strategii rozwoju gminy 
Rychwał należy uznać: 
 

q w zaresie racjonalizacji ziemią: rozważne wyłączanie z użytków rolnych 
dobrych gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, dążenie do intensyfikacji  
gospodarowania na gruntach lepszych, stymulowanie koncentracji gruntów 
zwłaszcza w gospodarstwach rodzinnych, znaczne zwiekszenie zalesień gruntów 
klasy V i VI. 

q w zakresie prztwórstwa i przechowalnictwa rolno – spożywczego: dążenie do 
budowy przetwórni oraz przechowalni owoców i warzyw. 

q w  zakresie infrastruktury obszarów wiejskich: budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, gazowej oraz wdrożenie systemu zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STRATEGIA  ROZWOJU  GMINY  RYCHWAL 
VOTER PUBLIC RELATIONS POZNAN 

 

RYCHWAł, LISTOPAD 2001 

28 

 

 
III. 4  Marketing i  promocja 
 
 
Niezbędnym elementem procesu realizacji strategii rozwoju gminy Rychwał powinny 
być działania w zakresie marketingu i promocji.  Gmina Rychwał  aktualnie nie rozwija 
działań, które służą promocji gminy -  tworzenia wizerunku, portretu gminy wewnątrz i 
na zewnątrz oraz poprawie jakości zwrotnej komunikacji społecznej. 
Nie ma opracowanych ofert, które ukierunkowane byłyby na określone grupy 
odbiorców. 
Nie ma więc działań, które trwale i dynamicznie kształtowałyby wizerunek gminy 
Rychwał dla środowisk wewnętrznych i zewnętrznych w celu: 
 

q zmiany nastawienia jednostek i organizacji do gminy, wzmocnienia lokalnego 
patriotyzmu i zaufania do władz miejskich 

q zwiększenia atrakcyjności  gminy 
q przyciągania inwestorów, przedsiębiorców w celu rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości 
q zwielokrotnienia inwestycji z wykorzystaniem programów strukturalnych Unii 

Europejskiej 
   
Opracowanie strategii oraz programu komunikacji społecznej gminy Rychwał powinno 
przyczynić się do znalezienia unikatowej pozycji rynkowej gminy – produktu i 
stworzenia dla niej silnej, dominującej renomy, wyposażonej w korzyści oczekiwane 
przez określone grupy obiorców, przyciąganych przez gminę 
Tworzenie tożsamości gminy musi być dla grup odbiorców czytelnym znakiem, 
odróżniającym go od innych konkurencyjnych gmin tak dalece, by go rozpoznawano.    
Promocja miasta to nie tylko tworzenie wizerunku, portretu na zewnątrz, to również 
tworzenie klimatu wewnętrznego, przyjaznego  kontaktu z mieszkańcami. 
Program komunikacji społecznej gminy Rychwał dla władz miejskich powinien być 
narzędziem przekonywania docelowych grup inwestorów, że ich społeczność jest 
wyjątkowa oraz że może sprostać stawianym przez nich wymogom  

 
IV. Ekologia i  Rozwój  Przestrzenny 
 
IV. 1 Charakterystyka środowiska 
 
 

Stopień zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy Rychwał nie jest  w  porównaniu 
do powiatu Konińskiego zrożnicowany i charakteryzuje sie brakiem obszarów 
zagrożonych. 
 
Ogólnie można uznać gminę Rychwał, która ma charakter typowo rolniczy za gminę 
ekologiczną, ponieważ występują tutaj małe i średnie gospodarstwa rolne (produkcja 
mieszana), czyste (niezbyt duże) zbiorniki wodne, duże obszary lasów mieszanych o 
ogólnej powierzchni 1741 ha ( stanowia one 14,78% powiechni gminy) oraz brak jest 
zakładów, które swoją działalnością zatruwałyby lokalne środowisko (grunty, woda, 
powietrze). 
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W okolicach miasta Rychwał znajduje się obszar z unikatowymi stanowiskami 
roślinnosci błotnej „Bagno”, a na południe od wsi Rybie  stanowisko sosny w wieku 
około 200 lat, które jest pomnikiem przyrody. 
 
Zwodociągowanie gminy Rychwał w 90%, duża ilość zmeliorowanych gruntów, 
oddanie do eksploatacji oczyszczalni scieków typu „Lemna” z kanalizacją sanitarną o 
długości 9,3 km, która jest  rozbudowywana, oddanie do eksploatacji w 1999 roku w 
Woli Rychwalskiej nowego skladowiska odpadów komunalnych stwarza szansę 
zachowania istniejących wartości środowiskowych w gminie Rychwał  w dłuższej 
perspektywie czasu.        
 
 
W celu zachowania tych wartości należy przyjąć następujące kierunki działań w gminie 
Rychwał: 
§ w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1. utworzenie zakładu  recyklingu odpadów komunalnych 
2. wprowadzenie selekcji odpadów w celu ich wykorzystania 

§ w zakresie ochrony wód 
1. dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz propagowanie asenizacji 

indywidualnej zwłaszcza na terenach wiejskich 
§ w zakresie leśnictwa 

1. prowadzenie zalesień gruntów klasy V i VI oraz zadrzewień sródpólnych 
§ w zakresie ochrony powietrza 

1. budowa sieci ciepłowniczej i gazowej pozwalająca na wyeliminowanie 
uciążliwych dla 
środowiska kotłowni węglowych 

 
 
IV. 2 Charakterystyka układu  funkcjonalno przestrzennego 
 
 
Gmina Rychwał posiada opracowane Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenego gminy, które ustala długookresowe podstawowe 
założenia rozwojowe, których głównym zadaniem jest określenie: 
 
 

q celów rozwoju oraz kryteriów, jakim powinien odpowiadać plan 
zagospodarowania przestrzennego 

q podstawowych funkcji gminy i miasta Rychwał, wynikających z roli, jaką pełni 
w gospodarce powiatu konińskiego i województwa wielkopolskiego 

q społecznych i demograficznych uwarunkowań rozwoju 
q standardu życia mieszkańców, uwzględniającego uwarunkowania środowiskowe 
q strategii rozwoju i zasad struktury przestrzennej. 

 
 
 
Konieczne jest przyjęcie metody permanentnego sterowania rozwojem układu 
przestrzennego poprzez stałą obserwację, rejestrację i analizę przemian, jakie odbywają 
się w poszczególnych obszarach funkcjonalnych i całym układzie przestrzennym.   
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V. Charakterystyka sektorów wg. metody SWOT 
 
V.1  ZESPÓŁ PROGRAMOWY 

         DS. STRATEGII ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY 
Ewa Jankowska 
Maria Kobierska 
Anna Kupska 
Beata Nuszkiewicz 
Lucyna Pankowska 
Anna Rutkiewicz 
Zofia Tomczak 
Krzysztof Cichy 
Roman Drewniacki 
Stanisław Grzesiak 
Julian Pawlak 

CHARAKTERYSTYKA  SEKTORA WG METODY SWOT 
Uwarunkowania wewnętrzne  

Słabości: 
1    Niedofinansowanie szkół, bibliotek i przedszkola w zakresie wyposażenia (zły stan     
obiektów szkolnych,w  biliotece brak centralnego ogrzewania)  -  61 pkt. 
2.   Brak stabilności zawodowej nauczyciel                  -  17 pkt. 
3.   Brak domu kultury oraz infrastruktury kulturalnej przedszkoli i biblioteki  
          -  11 pkt.  
3. Brak zatoczek do zawracania autobusów szkolnych (bezpieczeństwo uczniów) 
          -   8 pkt. 
5.  Brak zaplecza rekreacyjno – sportowo – turystycznego (infrastruktura)  -   7 pkt. 
6.  Niedostateczne wyposażenie dydaktyczne szkół (komputery)   -   3 pkt. 
7.  Niedostateczna promocja gminy      -   2 pkt. 
8.  Brak szkoły ponadgimnazjalnej      -   1 pkt.  
Siły: 
1.  Duży potencjał kadry nauczycielskiej (wysokie kwalifikacje nauczycieli) 
          -  25 pkt. 
2.  Organizacja Rychwalii       -  19 pkt. 
3.  Szkoły jako kulturotwórcze środowiska     -  11 pkt 
4.  Osiągnięcia sportowe, przedmiotowe na szczeblu powiatu, rejonu i województwa
          -  10 pkt. 
5.  Osiągnięcia pracy kulturalno oświatowej bibioteki   -   9 pkt. 
6.  Właściwa organizacja dowozów uczniów     -   6 pkt  
7.  Nauka języków obcych       -  4 pkt. 

Uwarunkowania zewnętrzne 
Szanse: 
1.  Zwiększenie subwencji oświatowej     -  29 pkt. 
2.  Zwiekszenie środków na zakup księgozbiorów (środki wojewody) -   9 pkt. 
3.  Poprawa bazy w oparciu o środki zewnętrzne      -    6pkt. 
4.  Wzrost środków na modernizację placówek oświatowych  -  4 pkt. 
5.  Zwiększenie ilości środków finansowych  od sponsorów   -  3 pkt. 
Zagrożenia: 
1.  Zmniejszenie subwencji oświatowej      -  27 pkt. 
2.  Brak środków zewnetrznych      -    5 pkt. 
3.  Brak sponsorów        -   1 pkt.                                                                 
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V.2 ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
      DS. STRATEGII ROZWOJU  ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
Danuta  Kołodziej 
Małgorzata Pawłowska 
Katarzyna Witkowska 
Henryk Grądziel 
Eugeniusz Michałek 
Sławomir Plich 

CHARAKTERYSTYKA  SEKTORA WG METODY SWOT 
Uwarunkowania wewnętrzne 

Słabości: 
1.  Brak placówek pomocy społecznej (domu pomocy społecznej,ośrodka interwencji 
kryzysowej)         -  8 pkt. 
2.  Brak sieci usług opiekuńczych w terenie                -  7 pkt. 
3.  Nie dostosowanie budynku służby zdrowia do obowiązujących standardów  
     ( Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej)             -   7 pkt..  
4.  Niepełne zabezpieczenie usług stomatologicznych i profilaktycznych    -   4 pkt. 
5.  Niedofinansowanie Policji       -   4 pkt. 
6.  Trudny dostęp do specjalistycznych usług medycznych   -   2 pkt. 
Siły: 
1.  Punkt informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu              -   4 pkt. 
2.  Dobry dostęp do lokalnej służby zdrowia                -   4 pkt. 
3.  Dobre rozpoznanie środowiska osób wymagających pomocy            -   4 pkt 
4.  Dobra lokalizacja i wyposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej            -   4 pkt. 
5.  Wsparcie dla osób i rodzin uzależnionych od alkoholu                    -   4 pkt. 
 

Uwarunkowania zewnętrzne 
 
Szanse: 
 
1.  Zwiększenie subwencji ogólnej                 -   4 pkt. 
2.  Zwrost zamozności mieszkańców                -   4 pkt. 
3.  Członkowstwo w Unii Europejskiej               -   4 pkt. 

q Standard życia (dochody / wydatki) 
q Likwidacja bezrobocia 
q Likwidacja bezdomności 

4.  Korzystne położenie geograficzne gminy (pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy)
                     -  4 pkt. 
5. Uruchomienie usług opiekuńczych w gminie Rychwał przy MGOPS 
  
Zagrożenia: 
 
1.  Zmniejszenie subwencji ogólnej      -  4 pkt. 
2.  Ubożenie mieszkańców       -  4 pkt. 
3.  Członkowstwo w Unii Europejskiej     -  4 pkt.   

q Ubożenie społeczeństwa 
q Zwrost bezrobocia 
q Zwiększenie liczby bezdomnych 

4.  Brak inwestorów na terenie gminy     -  4 pkt                                                                
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V.3 ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
       DS. STRATEGII ROZWOJU  INFRASTRUKTURY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI    
       LOKALNE 
Janina Przybyłowicz 
Regina Śmigielska 
Benedykt Doliński 
Andrzej Kobyliński 
Tadeusz Rymarski 
Jacek Szymański 

CHARAKTERYSTYKA  SEKTORA WG METODY SWOT 
Uwarunkowania wewnętrzne 

Słabości: 
 
1.    Brak przekształconych i uzbrojonych terenów (plany przestrzennego    
zagospodarowania) pod aktywizację gospodarczą             -  19 pkt. 
2.    Niedobór środków na budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej                      
                -  17 pkt. 
3.    Brak perspektywicznego spojrzenia (kierowanie się decydentów sprawami 
wyborców)              -  17 pkt  
4.    Brak polityki marketingowej rozwoju przedsiębiorczości             -  15 pkt.  
5.    Brak promocji gminy                  -  13 pkt. 
6.    Zanik migracji ludności                  -  11 pkt. 
 
Siły: 
 
1.    Elektryfikacja gminy (linia 110 KV) – 100%             - 27 pkt.                                
2.    Wodociągowanie gminy (90%)      - 24 pkt. 
3.    Zasięg wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej  - 17 pkt 
4.    Oczyszczalnia ścieków + wysypisko     - 16 pkt. 
5.    Telefonizacja gminy (98%)      - 11 pkt. 
6.    Kanalizacja sanitarna w budowie     - 10 pkt. 
 

Uwarunkowania zewnętrzne 
Szanse: 
 
1.  Położenie gminy przy trasie krajowej nr 25 i wojewódzkiej nr 443        -  13 pkt. 
2.  Możliwości wykupu i przekształcenia terenów na cele inwestycyjne i mieszkaniowe 
(dla Konin)            - 9 pkt. 
3.  Dobra lokalizacja gminy (bliskość autostrady A-2)     - 8 pkt. 
 
Zagrożenia: 
 
1.  Zanik środków finansowych na przedsiębiorczość             -  13 pkt. 
2.  Bezrobocie i znaczne zubożenie społeczeństwa             -  11 pkt. 
3.  Niejasność i niestabilność przepisów dotyczących działalności gospodarczej 
                            -   9 pkt.   
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V.4 ZESPÓŁ PROGRAMOWY 
      DS. STRATEGII ROZWOJU  ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 
Wiesław Bednarek 
Mirosław Dominiak 
Waldemar Pawlak 
Tadeusz Piasecki 
Roman Stanisławski 
Krzysztof Wożniak 
Sławomir Zuchniak 
Mieczysław Andrzejewski 
 

CHARAKTERYSTYKA  SEKTORA WG METODY SWOT 
Uwarunkowania wewnętrzne 

Słabości: 
 
1.    Brak zakładów produkcyjnych (przetwórstwo warzyw i owoców)            -  13 pkt. 
2.    Brak rynku zbytu (zorganizowanego)                    -  12 pkt. 
3.    Brak zadrzewień śródpólnych          -  11 pkt. 
4.    Brak zalesień gruntów kl. V i VI          -  10 pkt.  
5.    Niski poziom wiedzy rolników i świadomości społeczeństwa      -    8 pkt  
6.    Brak zagospodarowania odpadów komunalnych        -    8 pkt. 
7.    Brak dużych akwenów wodnych          -    8 pkt.  
8.    Słabe wyposażenie techniczne gospodarstw        -    6 pkt.  
9.    Duże rozdrobnienie gospodarstw          -    6 pkt. 
 
Siły: 
 
1.    Duży zasób siły roboczej                        -  12 pkt.                                
2.    Duża ilość zmeliorowanych gruntów          -   7 pkt. 
3.    Duży zasób pokładu torfu           -   7 pkt 
4.    Oczyszczalnia ścieków            -   7 pkt 
5.   Duże kompleksy leśne            -   6 pkt. 
6.   Brak zakładów zatruwających środowisko         -   5 pkt. 
7.   Produkcja czysta ekologicznie           -   4 pkt. 
 

Uwarunkowania zewnętrzne 
Szanse: 
 
1.   Uczestnictwo w Unii Europejskiej      
  

q Standaryzacja życia  
q Likwidacja bezrobocia 

2.   Aktywizacja obszarów wiejskich (program SAPART) 
 
Zagrożenia: 
 
1.   Brak środków finansowych zewnętrznych na aktywizacje obszarów wiejskich i 
ochronę środowiska  
2.   Bezrobocie i znaczne zubożenie społeczeństwa      
  

 


