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WSTĘP 
 
Projekt opracowania kompleksowego, strategicznego programu rozwoju Gminy obejmuje dwa 
etapy. Pierwszym z nich jest przygotowanie Raportu o stanie Gminy, a drugim – dokumentu 
Strategii Rozwoju Gminy. 
 
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 
gospodarczą i społeczną Gminy Lipno. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich 
aspektach funkcjonowania Gminy według stanu na dzień opracowywania Raportu, jak również za 
kilka lat wstecz. Dzięki temu istnieje możliwość dokonania analizy historycznej, czyli 
wszechstronnego porównania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat.  
 
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się 
można odwoływać w trakcie realizacji Strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych 
działań. 
 
Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności Gminy: 
• Środowisko naturalne, 
• Demografia i rynek pracy (w tym bezrobocie), 
• Finanse Gminy (szczegółowa analiza budżetu Gminy w ostatnich 5 latach), 
• Działalność gospodarcza, 
• Warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi i kanalizacja, drogi, 

gospodarka odpadami), 
• Pomoc społeczna, 
• Ochrona zdrowia, 
• Bezpieczeństwo publiczne, 
• Oświata, 
• Kultura, sport i rekreacja, 
• Turystyka. 
 
Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów (silnych stron) 
Gminy, jak i pewnych braków i problemów. Stały się one podstawą procesu planistycznego, 
bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy. 
Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja powinna 
przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc 
zwiększenia atrakcyjności Gminy. 
 
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie, pochodzą z wielu źródeł i są 
wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących: 
• Urząd Gminy w Lipnie, 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, 
• Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, 
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, 
• Zakład Usług Wodnych we Wschowie, 
• Starostwo Powiatowe w Lesznie, 
• Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnie, 
• Ochotnicze Straże Pożarne, 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, 
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• Rewir Dzielnicowych w Lipnie, 
• Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie. 

 
Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się rozmowy przeprowadzone 
z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek jemu podległych oraz szereg dokumentów, będących 
w posiadaniu Urzędu, takich jak sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, Program Ochrony 
Środowiska dla Gminy Lipno na lata 2005 - 2012, Raport o stanie zabytków w Gminie Lipno, 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipno na lata 2004 - 2013, sprawozdania z działalności 
poszczególnych jednostek gminnych, czy też materiały informacyjno - promocyjne na temat 
Gminy. 
 

------------------------- 
 
Prace nad niniejszym Raportem były realizowane na podstawie umowy, zawartej między Gminą 
Lipno a Stowarzyszeniem „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania. 
 
 
Koordynatorami całości projektu byli konsultanci Stowarzyszenia – Justyna Pietrzykowska, 
Waldemar Pruss, Radosław Szarleja. 
 
Koordynatorem prac ze strony Urzędu Gminy w Lipnie była Monika Raczyńska – Inspektor ds. 
rozwoju lokalnego. 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
1.1. Historia Gminy 
 
Pierwsze znaleziska na terenie Smyczyny, Gronówka i Żakowa dowodzą, że tereny Gminy Lipno 
zamieszkałe były już w epoce wspólnoty pierwotnej. Zabytki znalezione na cmentarzysku 
w Gronówku (żelazny grot oszczepu inkrustowany srebrem z późnego okresu rzymskiego, 
naczynia z okresu rzymskiego) datują to cmentarzysko na II w. n.e. 
Wsie leżące na terenie Gminy od połowy X wieku do połowy XIII wieku należały do rycerstwa. 
Górka Duchowna, Targowisko oraz okresowo Radomicko były wsiami kościelnymi, należącymi 
do Benedyktynów z Lubinia. 
W XIII wieku przez Święciechowę i Radomicko przechodził ważny szlak targowy, który łączył 
Wielkopolskę ze Śląskiem. W tych dwóch wsiach były osady targowe. W Radomicku istniało 
odgałęzienie bocznego szlaku targowego wiodącego przez Górkę Duchowną do Krzywinia. 
Podczas najazdu szwedzkiego w XVII wieku, na terenach Gminy grasowało wojsko zaciężne 
przeciw Szwedom. Okres ten pozostawił duże zniszczenia na terenie Gminy.  
 
Wiek XVIII przyniósł dalsze zniszczenia terenów Gminy. W sierpniu 1794 roku wybuchło 
Powstanie Wielkopolskie. We wsi Mórkowo zebrał się oddział liczący kilkuset powstańców, 
głównie chłopów uzbrojonych w kosy i widły.  
Podczas rewolucji francuskiej, po zwycięstwie nad Prusami cesarz Napoleon wraz z wojskiem 
kroczył przez Leszno, Lipno, Radomicko w kierunku Poznania. Drugi raz, ale już jako pokonany 
przez Rosjan, Napoleon przemierzał ten szlak w grudniu 1812 roku. Z tym wydarzeniem 
związana jest legenda. W Wilkowicach przy drodze z Leszna do Poznania znajduje się płaski głaz 
narzutowy nazywany „Stołem Napoleona”, na którym to, jak głosi legenda, miał spożywać 
posiłek sam Napoleon.  
 
W Powstaniu Wielkopolskim 23 stycznia 1919 roku powstańcy lipieńscy bardzo się zasłużyli. 
W tym dniu, został odparty atak dwóch niemieckich pociągów pancernych.  
W 1934 roku utworzono Gminę Lipno, w skład której weszło 15 wsi. W obecnym kształcie 
Gmina istnieje od 1 stycznia 1973 roku. 
 
Herbem Gminy jest tarcza dwudzielna w słup: na polu prawym czerwonym znajduje się złoty 
snop zwieńczony sześcioma kłosami, przepasany czerwoną literą L. Złoty snop odnosi się do 
typowo rolniczego charakteru Gminy. Pole lewe, dzielone w pasy na przemian złoto-czerwone 
jest znakiem sięgającym do historii Gminy i jednocześnie odzwierciedlającym jej współczesny 
charakter. Pełne kłosy pszeniczne to symbol płodności, hojności i urodzajności ziemi. W zbożu 
natomiast ujawnia się siła ziemi, dlatego jest ono symbolem życia. Złoto jest symbolem wielkości 
i szlachetności. Natomiast czerwień symbolizuje ofiarę krwi i cierpienie oraz wskazuje na siłę, 
młodość i pełnię życia. Barwy herbu Gminy wywodzą się z kolorów herbów rodów: Turno 
z Goniembic, Cioromskich z Klonówca oraz Stablewskich z Wilkowic. 
 
1.2. Lipno dzisiaj 
 
Gmina Lipno leży w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje 
obszar 103,43 km2 na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Ma 
bardzo korzystne położenie komunikacyjne, leży przy drodze krajowej Poznań - Wrocław tuż 
obok linii kolejowej, zaledwie kilka kilometrów od Leszna. Gmina ma atrakcyjne tereny do 
wypoczynku, a także wolne przestrzenie do inwestycji. Leży na terenie powiatu leszczyńskiego,   
a graniczy z gminami: Śmigiel, Osieczna, Święciechowa, Włoszakowice i miastem Leszno. 
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Mieszka tu 5.969 osób (stan na 31.10.2007 r.) w 18 miejscowościach, 15 z nich to wsie sołeckie. 
Gmina ma charakter typowo rolniczy, użytki rolnicze zajmują prawie 71% jej powierzchni. Jedną 
piątą terenu stanowią w Gminie lasy. Położenie Gminy obrazuje Rysunek 1.1.  
 

Rysunek 1.1. Mapa Gminy Lipno 

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Sołectwa Gminy Lipno: 
• Żakowo ( wieś Żakowo i Przysiółek Janopol), 
• Mórkowo (wieś Mórkowo), 
• Radomicko (wieś Radomicko i Leśniczówka Błotkowo),  
• Ratowice (wieś Ratowice), 
• Smyczyna (wieś Smyczyna i Leśniczówka Smyczyna), 
• Targowisko (wieś Targowisko), 
• Wilkowice (wieś Wilkowice, osady Maryszewice i Karolewko oraz gajówka Wilkowo Gaj), 
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• Wyciążkowo (wieś Wyciążkowo i osada Boża Pomoc), 
• Górka Duchowna (wieś Górka Duchowna), 
• Goniembice (wieś Goniembice), 
• Gronówko (wieś Gronówko), 
• Klonówiec (wieś Klonówiec), 
• Lipno (wieś Lipno), 
• Sulejewo (wieś Sulejewo), 
• Koronowo (wieś Koronowo i Pustopole). 

Kolejny Rysunek 1.2 przedstawia położenie Gminy na tle kraju. 
 

Rysunek 1.2. Gmina Lipno na tle kraju 

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 

 
Przynależność Gminy do Stowarzyszeń: 
• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, 
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, 
• Stowarzyszenie Miast i Gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań – Wrocław 

„Piątka”, 
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji turystyki „Leszno – Region”, 
• Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich. 

 
Przynależność Gminy do Związków Międzygminnych: 
• Związek Międzygminny o nazwie Związek Gmin Nadobrzańskich, 
• Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie    

(do 31.12.2007 r.). 
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1.3. Władze gminne 
 
Organami Gminy są: 
• Rada Gminy, 
• Wójt. 
 
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. W jej skład wchodzi 15 radnych. 

 

Tabela 1.1. Skład Rady Gminy Lipno – kadencja 2006-2010 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Kubicki 

W-ce przewodniczący 
Andrzej Michalski 

Komisja Rewizyjna 
 
 

Przewodniczący 
Paweł Górzny  

 
członkowie: 

Tadeusz Hofmański 
Stanisław Lasota 
Janusz Misiorny  
Dariusz Zawidzki  

Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Gminy 

 
Przewodniczący 

Andrzej Michalski 
 

członkowie: 
Paweł Górzny 

Stanisław Lasota 
Rafał Spławski  
Zenon Wolnik  

Komisja Oświaty, Kultury         
i Sportu  

 
Przewodniczący 
Zenon Wolnik  

 
członkowie: 

Tadeusz Hofmański 
Lilia Kasprzak 

Hanna Kowalczyk 
Dariusz Zawidzki 

Komisja Inwentaryzacyjna 
 
 

Przewodniczący 
Janusz Misiorny  

 
członkowie: 

Andrzej Bożek 
Mariusz Homski 

Renata Jakubowska 
Stanisław Lasota 

Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska  

 
Przewodniczący 

Dariusz Zawidzki 
 

członkowie: 
Andrzej Bożek 

Janusz Misiorny 
Marcin Rumiński 
Rafał Spławski 

Komisja Statutowa  
 
 

Przewodniczący 
Rafał Spławski  

 
członkowie: 

Renata Jakubowska 
Lilia Kasprzak 

Hanna Kowalczyk 
Marcin Rumiński 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy 
określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz. Swoje zadania Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem. 

 
Obecne kierownictwo Urzędu: 
• Wójt Gminy - Janusz Chodorowski, 
• Sekretarz Gminy – Anna Drost, 
• Skarbnik Gminy – Iwona Dudziak. 
 
Jednostki organizacyjne: 
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, 
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•   Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie, 
•   Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie, 
•   Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie, 
•   Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie, 
•   Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej, 
•   Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach, 
•   Szkoła Podstawowa w Wilkowicach, 
•   Zespół Ekonomiczny Szkół, 
•   Przedszkole w Lipnie. 

 
Jednostki pomocnicze – sołectwa (15) 

 

Tabela 1.2. Sołtysi wsi sołeckich Gminy lipno 

wieś  
liczba mieszkańców 
(stan na 31.10.2007) 

nazwisko 

Goniembice 215 Antoni Thomas 

Górka Duchowna 497 Lech Knop 

Gronówko 259 Wiesław Kubiak 

Klonówiec 368 Sławomir Radoń 

Koronowo 131 Szczepan Mencel 

Lipno 1209 Andrzej Musielak 

Mórkowo 353 Leszek Łatka 

Radomicko 
      Błotkowo 

297 
13 

Marian Nowak 

Ratowice 110 Marian Rozwalka 

Smyczyna 111 Krzysztof Kalkowski 

Sulejewo 110 Jerzy Nowak 

Targowisko 215 Marek Dudkowiak 

Wilkowice 
     Karolewko 
     Maryszewice 

1634 
46 
45 

Zbigniew Szturo 

Wyciążkowo 180 Krzysztof Stawiński 

Żakowo 176 
Genowefa 
Tomaszewska 

OGÓŁEM 5969   
         Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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2. ŚRODOWISKO NATURALNE 
 
2.1. Położenie i ukształtowanie powierzchni 
 
Krajobraz Gminy jest dziełem lądolodu skandynawskiego oraz procesów denudacyjnych                
i erozyjnych, które nastąpiły po jego wycofaniu się. Gmina Lipno zgodnie z regionalizacją 
fizycznogeograficzną, wg J. Kondrackiego leży na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza 
Leszczyńskiego i Niziny Południowowielkopolskiej. 
Południowa część Gminy objęta jest zasięgiem Niziny Południowowielkopolskiej oraz jej 
mezoregionem - Wysoczyzną Leszczyńską. Północna część Gminy należy do mezoregionów: 
Pojezierze Krzywińskie i Pojezierze Sławskie, które wywodzą się z makroregionu - Pojezierze 
Leszczyńskie. Granicą między tymi dwoma mezoregionami jest obniżenie w północno-
zachodniej części Gminy, którym płynie Samica Leszczyńska, będąca dopływem Południowego 
Kanału Obry. 
 
Z geologicznego punktu widzenia Gmina Lipno położona jest na Monoklinie Przedsudeckiej. 
Podłoże składa się z osadów karbońskich, permskich i mezozoicznych, które przykryte są przez 
osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Te ostatnie całkowicie pokrywają teren Gminy, lecz 
mają różną miąższość od 5,5 m w rejonie Koronowa do 75 m w okolicach Wilkowic. Są one 
pozostałością zlodowacenia bałtyckiego (stadiał główny faza leszczyńska) i środkowopolskiego 
(stadiał mazowiecko – podlaski). Wśród osadów czwartorzędowych wyróżnić można osady 
plejstoceńskie i holoceńskie. 
Osady plejstoceńskie na terenie Gminy to: 
• piaski i żwiry wodnolodowcowe – występują one we wschodniej i zachodniej części 

Gminy, w dwóch poziomach rozdzielonych gliną zwałową zlodowacenia 
środkowopolskiego. Poziom dolny tworzą piaski różnoziarniste z domieszką żwirów. 
Poziom górny występuje tylko lokalnie na glinach zwałowych w postaci 2 - 3 metrowych 
płatów o małym rozprzestrzenieniu, 

• piaski, żwiry, głazy lodowcowe – obecne sporadycznie w północno - wschodniej części 
Gminy, w pobliżu wsi Sulejewo. Mają postać płatów o miąższości nieprzekraczającej      
6,0 m, leżących na glinie zwałowej. Są to piaski z domieszką żwirów, często gliniaste, 

• mady, mułki, piaski rzeczne – występują w dolinie Samicy tworząc teras na wysokości      
5-12 m nad dnem rzeki. Są to osady piaszczysto-żwirowe, przechodzące ku górze w mułki. 
Wypełniają starsze doliny i zagłębienia po stopieniu lodu, 

• glina zwałowa zlodowacenia środkowopolskiego – występuje w centrum i na południu 
Gminy, największą jej miąższość wynoszącą 70 m, odnotowuje się w okolicach wsi 
Wilkowice. Tworzy ona jeden poziom zawierający przewarstwienia i soczewki piasków 
wodnolodowcowych, 

• glina zlodowacenia północnopolskiego – jej obecność zaznacza się w północnej 
i wschodniej części Gminy o miąższości nie większej niż 6,0 m. Występuje w postaci 
nieciągłych płatów, czap lub cienkich przewarstwień wśród piasków i żwirów 
wodnolodowcowych. Jest to glina silnie piaszczysta, przechodząca w piaski i żwiry, silnie 
gliniaste. 

 
Osady holoceńskie zaznaczają swoją obecność jako: 
• piaski eoliczne – tworzą one niewielkie wydmy w północno - zachodniej części Gminy, 

w Dolinie Samicy. Zbudowane są z materiału kwarcowego, drobno i średnioziarnistego,  
• mułki, piaski, żwiry rzeczne – ciągną się wzdłuż większości cieków, tworząc system 

tarasów o maksymalnej miąższości 12 m, 
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• torfy – występują w Dolinie Samicy w jej północno - zachodniej części. 
 
Powierzchnia Gminy obejmuje 10.343 ha, w tym użytki rolne zajmują 7.336 ha, obszary leśne 
i grunty zadrzewione 2.212 ha, obszary zurbanizowane i zabudowane 599 ha, wody 67 ha oraz 
nieużytki 129 ha. Dane procentowe przedstawione są na Wykresie 2.1. 
 
Jak wynika z Wykresu 2.1 użytki rolne zajmują prawie 71%, co wskazuje na rolniczy charakter 
Gminy. Udział terenów leśnych i zadrzewionych wynosi niewiele ponad 21% i jest niższy od 
średniej krajowej równej 29,4% i średniej w województwie wynoszącej 26,1%. 
 
W strukturze użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne, które zajmują prawie 92% 
ich powierzchni i znacznie przekraczają średnią dla kraju i województwa wynoszącą 
odpowiednio 51% i 57,7%. Strukturę użytków rolnych prezentuje Wykres 2.2. 
 

Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w Gminie Lipno 

 
     Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 

 
Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych 

 
 Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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Najwięcej gruntów, bo 50% (5.174 ha) należy do osób fizycznych. Skarb Państwa posiada na 
terenie Gminy grunty stanowiące 32,9% jej powierzchni (3.397 ha, w tym 43 ha przekazane        
w użytkowanie wieczyste). Grunty gmin i związków międzygminnych stanowią prawie 3,9 % jej 
powierzchni (402 ha). Swój skromny udział w strukturze własnościowej gruntów w Gminie mają 
również grunty spółdzielni posiadające 4,8% (491 ha), grunty pozostałe ( w tym powiatów) 5,1% 
(533 ha) oraz kościoły i związki wyznaniowe posiadające 3,3% ogólnej powierzchni Gminy (346 
ha). Dokładne dane przedstawia Wykres 2.3. 

 

Wykres 2.3. Struktura własności gruntów w Gminie 

 
 Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Lesznie 

 
2.2. Warunki glebowe 
 
W regionie przeważają gleby typu pseudobielicowego i piaskowego różnych typów genetycznych 
(bielicowe, rdzawe, brunatne kwaśne) o kompleksach przydatności rolniczej żytnim słabym, 
dobrym i bardzo dobrym. Szczególnie zasobne w gleby o kompleksie żytnim bardzo dobrym są 
tereny w okolicach Mórkowa, Wilkowic, Lipna i Targowiska, gdzie są najlepsze warunki do 
gospodarowania. Drugim pod względem zajmowanej powierzchni jest kompleks żytni słaby.      
W pobliżu Mórkowa, Goniembic i Wyciążkowa występują czarne ziemie o kompleksie zbożowo 
- pastewnym mocnym i słabym oraz pszennym dobrym. Wzdłuż cieków wodnych ciągną się 
wąskie pasma gleb mułowo - torfowych oraz torfów niskich. 
Skałę macierzystą tutejszych gleb tworzą przede wszystkim gleby gliniaste lekkie oraz piaski 
słabo gliniaste. Pod względem składu mechanicznego podłoże klasyfikuje się jako gliny, rzadziej 
piaski luźne lub słabo gliniaste. 
 
Syntetyczne zestawienie jakości gleb (bonitację gruntów) w Gminie przedstawiono na Wykresie 
2.4. 
Z Wykresu 2.4 wynika, że Gmina nie posiada gleb klasy I. Największy udział ma gleba klasy 
IVA 34,78%, a następnie klasa V 27,18%. Warto zauważyć, że gleby klasy III stanowią ponad 
20% i razem z klasą IVA, stanowią prawie 55% ogólnej powierzchni. Warunki do prowadzenia 
działalności rolniczej są więc relatywnie dobre. 
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Wykres 2.4. Klasy gruntów ornych 

 
     Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Monitoring gleb1 
 
W 2000 roku Gmina Lipno została włączona do sieci regionalnego monitoringu gleb 
województwa wielkopolskiego. Monitoring gleb realizuje Stacja Chemiczno - Rolnicza 
w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Punkt 
pomiarowy na terenie Gminy Lipno wyznaczono w miejscowości Klonówiec i nadano mu numer 
50. W wyniku przeprowadzonych badań na zawartość w glebie metali ciężkich i innych 
pierwiastków śladowych, stwierdzono I stopień zanieczyszczenia, czyli podwyższoną zawartość 
pierwiastków cynku i niklu. Gleby te jednak mogą być przeznaczane pod wszystkie uprawy, lecz 
z ograniczeniem uprawy warzyw przeznaczonych dla dzieci. (Tabela 2.1) 
 
Tabela 2.1. Wyniki badań na zawartość metali ciężkich w glebie w pkt. pomiarowym nr 50 

Nr punktu 
pomiarowego 

Miejscowość 
Rodzaj 

pierwiastka 

Zawartość 
pierwiastka w glebie 

(mg/kg) 

Stopień 
zanieczyszczenia 

gleb 
 

50 
Klonówiec, 
gm. Lipno 

 
Cynk 

 
34,7 

 
I* 

 
50A 

Klonówiec, 
gm. Lipno 

 
Nikiel 

 
10,43 

 
I* 

Źródło: WIOŚ 
 
Wyniki przeprowadzonego badania, wykazujące podwyższoną zawartość tych pierwiastków 
świadczą o prowadzonej niewłaściwie uprawie gleby. Niski odczyn gleby w połączeniu 
z nieumiejętnym nawożeniem i stosowaniem osadów ściekowych mógł przyczynić się do takiego 
efektu. 
W roku 2002 na liście punktów pomiarowych znalazła się jednostka RSP Górka Duchowna. 
Badanie przeprowadzono na poletku pomiarowym na jej terenie w miejscowości Sulejewo. 
Wyniki badań w punkcie o numerach 25, 25A dowiodły, że gleby są tu niezanieczyszczone, 
o naturalnych zawartościach metali śladowych i mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy 
ogrodnicze i rolnicze, zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystania przestrzeni produkcyjnej. 
 

                                                 
1„ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipno na lata 2005-2012” 
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2.3. Warunki wodne 
 
Wody powierzchniowe 
 
Przez obszar Gminy Lipno przebiega dział wodny II rzędu rozgraniczający jej tereny na dwie 
części. Tereny wschodnie Gminy należą do zlewni Warty, część zachodnia zaś to zlewnia 
Baryczy, Krzyckiego Rowu i Obrzycy, odprowadzające swe wody do Odry. Południowe krańce 
Gminy obejmują obszar zlewni Rowu Polskiego (15,4 km2). Cały obszar hydrograficzny zlewni 
Rowu Polskiego został uznany obszarem szczególnie narażonym, z którego należy ograniczyć 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód. W tym celu, rozporządzeniem Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z dnia 26.04.2004 roku wprowadzono 
w życie „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla 
obszaru szczególnie narażonego”. 
 
Przez południowo - zachodnią część Gminy ciągnie się dodatkowo dział wodny IV rzędu, 
należący do zlewni Samicy Leszczyńskiej. 
Z pośród nielicznych, powierzchniowych cieków wodnych największym jest właśnie Samica 
Leszczyńska. Stanowi ona lewobrzeżny dopływ Południowego Kanału Obry, dopływu Obrzycy 
i dalej Odry. Obszarem źródłowym rzeki są śródpolne oczka wodne i podmokłe łąki 
w kompleksie leśnym Śmigiel - Święciechowa w okolicach Mórkowa. Niestety jej wody są 
zanieczyszczone. Przyczyną tego stanu są spływy powierzchniowe z pobliskich pól oraz ścieki 
socjalno-bytowe, pochodzące z okolicznych miejscowości, położonych w pobliżu jej koryta, 
poniżej Radomicka.(Tabela 2.2 i 2.3). 
 

Tabela 2.2. Stan czystości rzeki Samicy Leszczyńskiej w 1998 roku 

Lokalizacja punktu 
pomiarowo-

kontrolnego i km 
biegu rzeki 

Stężenia charakterystyczne wybranych grup wskaźników 
zanieczyszczenia 

Substancje 
biogenne 

Substancje 
organiczne 

Zasolenie 
Zawiesiny 

ogólne 
Stan 

sanitarny 
Saprobowość 

Radomicko, gm. 
Lipno 

/km 11,5/ 
III II I I non Nie badano 

Karśnice 
gm. Śmigiel 

/km 0,9/ 
III II I  non Nie badano 

Źródło: Dane WIOŚ 
 

Tabela 2.3. Stan czystości rzeki Samicy Leszczyńskiej w 2000 roku 

Lokalizacja punktu 
pomiarowo-kontrolnego i km 

biegu rzeki 
Klasa czystości 

Wskaźniki decydujące o wypadkowej 
klasie czystości w roku 2000 

Radomicko, 
gm. Lipno /km 19,3/ 

III 
Azot azotynowy, fosfor ogólny, mangan, 

miano Coli 
Karśnice 
gm. Śmigiel /km 1,1/ 

non 
Tlen rozpuszczony, zawiesina ogólna, azot 

azotynowy, żelazo ogólne, miano Coli 
Źródło: Dane WIOŚ 
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Gmina nie jest zasobna w powierzchniowe wody stojące, na jej terenie nie występują jeziora. 
Niewiele jest też stawów śródpolnych i parkowych. W celu zwiększenia powierzchni retencyjnej 
wód planowane jest utworzenie zbiornika retencyjnego „Boguszyn” na rzece Samicy. 
 
Wody podziemne 
 
Obszar Gminy Lipno leży w obrębie jednostki hydrogeologicznej zwanej wysoczyzną 
zielonogórską, na która składają się dwa piętra wodonośne, trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 
Piętro trzeciorzędowe związane jest z osadami piaszczysto-żwirowymi miocenu i oligocenu. Jego 
miąższość rozciąga się od kilku do kilkunastu metrów. Wyróżnić w nim można dwa poziomy 
mioceński i dolnomioceńsko-oligocenski. Na piętro czwartorzędowe składają się dwa poziomy 
gruntowy i międzyglinowy. Poziom gruntowy oparty jest na istnieniu osadów zlodowacenia 
bałtyckiego, holocenu oraz interglacjału emskiego. Jego miąższość wynosi od kilku do 35 m. 
Zasilanie odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych. Główną strukturą tego poziomu jest 
sandr leszczyński, który objęty jest obszarem najwyższej ochrony (ONO). Poziom 
międzyglinowy natomiast, związany jest z istnieniem osadów piaszczysto - żwirowych 
rozdzielających gliny morenowe zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego. Jego 
miąższość waha się od kilku do 25 m. Nosi on nazwę - zbiornik morenowy Leszno i objęty jest 
obszarem wysokiej ochrony (OWO). 
Wody z tych poziomów posiadają podwyższoną zawartość żelaza i manganu, nie odpowiadają 
więc, pod tym względem wymaganiom dla wód pitnych i musza być uzdatniane. 
Wody podziemne, stanowią podstawę zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności oraz przemysłu 
i w pełni je zaspokajają. Ogółem na terenie Gminy Lipno zatwierdzone i wykorzystywane zasoby 
wody w kat. „B” określa się na:  
 
• Wody poziomu wodonośnego trzeciorzędowego – 209,3 m3/h, 
• Wody poziomu wodonośnego czwartorzędowego – 318,0 m3/h. 
 
Gmina Lipno posiada zabezpieczenie zasobów wody, które w chwili obecnej nie są 
eksploatowane, w postaci ujęcia wody „Smyczyna” o wydajności 270 m3/h, które stanowi 
potencjalne ujęcie dla miasta Leszna.  
 
2.4. Lasy i obszary zadrzewione, 
 
Powierzchnia lasów i gruntów zadrzewionych Gminy Lipno wynosi 2.212 ha, w tym lasy 
publiczne zajmują powierzchnię około 2.000 ha. Współczynnik lesistości Gminy wynosi 
zaledwie 20,3%, podczas gdy pożądany udział lasów określa się na poziomie 30% powierzchni 
gmin w Wielkopolsce. W Gminie Lipno w roku 2006 zalesiono ogółem 5,7 ha, z czego 3,5 ha to 
zalesienia prywatnych gruntów. Drzewostan charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
wiekowym2.  
Najliczniejszą grupą wiekową są drzewa w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat, co jest 
wynikiem zalesiania gruntów porolnych po II wojnie światowej. 
 
Administratorami lasów na terenie Gminy Lipno są: 
• Nadleśnictwo Kościan, 
• Nadleśnictwo Karczma Borowa, 
• Nadleśnictwo Włoszakowice. 
 
 

                                                 
2 Statystyka Publiczna GUS Warszawa 2007 
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Wśród tutejszych lasów wyróżnia się następujące typy siedliskowe lasu: 
• Bór świeży,  
• Bór mieszany świeży,  
• Bór mieszany wilgotny,  
• Las mieszany świeży,  
• Las mieszany wilgotny,  
• Las świeży,  
• Las świeży wilgotny, 
• Ols typowy. 
 
Swój naturalny zasięg występowania w miejscowych lasach mają następujące drzewa: 
• Brzoza brodawkowata, 
• Brzoza omszona, 
• Buk zwyczajny, 
• Dąb szypułkowy, 
• Dąb bezszypułkowy, 
• Grab pospolity, 
• Klon polny, 
• Klon pospolity, 
• Lipa drobnolistna, 
• Olsza czarna, 
• Sosna zwyczajna, 
• Topola biała, 
• Wiąz pospolity, 
• Wiąz szypułkowy. 
 
Głównym gatunkiem tworzącym lasy Gminy Lipno jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), 
ponad 60% ogółu, do 10% powierzchni zajmują olsze, natomiast brzozy brodawkowate, dęby 
szypułkowe i bezszypułkowe oraz jesiony wyniosłe do 7%. W niewielkim procencie składnikiem 
lasów są buk zwyczajny, świerk pospolity, modrzew, daglezja, grab, topola biała. Występują tu 
również fragmenty lasu z gatunkami obcymi takimi jak: dąb czerwony, robinia akacjowa, 
daglezja czy żywotnik. Sosna, pomimo liczebnej przewagi, występuje niekiedy w dużym 
zmieszaniu z liściastymi, jak dąb, brzoza, buk, grab, robinia i iglastymi jak: modrzew i świerk. 
W niektórych fragmentach lasów proporcje są odwrócone i większy udział w drzewostanie mają 
dęby i buki, a wzdłuż cieków wodnych również olsze. 
 
2.5. Fauna i flora 
 
Obszar Gminy w przeważającej części zajmują grunty orne. Lasów jest niewiele, zajmują one 
zaledwie 21,4% całego terenu. Występują w postaci zwartych kompleksów, z których największy 
i zarazem najcenniejszy obejmuje dolinę Samicy. Drzewostan leśny zdominowany jest przez 
sosnę, która występuje głównie z domieszką dębu i brzozy. Zadrzewienia i zakrzewienia 
występują najczęściej w postaci przydrożnych nasadzeń, powstałych w ramach powojennych 
akcji zadrzewieniowych. Zieleń reprezentowana jest również przez zabytkowe parki 
towarzyszące zabytkowym obiektom.  
Do najbardziej rozpowszechnionych zespołów roślinnych występujących na tym terenie zalicza 
się zespół: kontynentalny bór mieszany, grąd środkowoeuropejski, łęg jesionowo - olszowy. 
 
Najcenniejsze na terenie Gminy gatunki rzadkich roślin to m.in: 
• Barwinek pospolity, podlegający ochronie ścisłej, 
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• Grążel żółty, podlegający ochronie ścisłej, 
• Konwalia majowa, podlegająca ochronie gatunkowej częściowej, 
• Pełnik europejski, podlegający ochronie ścisłej. 
 
Świat zwierzęcy jest bogato reprezentowany przez szereg gatunków chronionych i pospolitych, 
a wśród nich wymienić można między innymi: 
• Płazy: rzekotka drzewna, ropucha szara, żaba trawna, 
• Gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, padalec 

zwyczajny, 
• Ssaki: wiewiórka, ryjówka aksamitna, kret, jeż zachodni, sarna, dzik, jeleń szlachetny, 

daniel, lis, kuna leśna, jenot, zając szarak, dziki królik, 
• Ptaki: sroka, kawka, wrona, kruk, kos, szpak, wróbel, mazurek, kukułka, skowronek, gil, 

dzięcioł duży, żuraw, kania ruda, kobuz, bocian czarny (zalatujący), bielik (zalatujący).  
 
2.6. Surowce mineralne3 
 
Z uwagi na wykształcenie osadów, Gmina Lipno ma bardzo ograniczone możliwości 
pozyskiwania kopalin. Centralną część obszaru zajmują gliny zwałowe. W zachodniej części, pod 
zwartą połacią lasów, występują osady fluwioglacjalne będące potencjalnym źródłem kruszywa 
naturalnego. Płaty tych osadów znaleźć można też po wschodniej stronie w pobliżu miejscowości 
Żakowo i Gronówko. Dolina Samicy, to jedyny obszar o możliwości występowania kredy 
jeziornej i torfu. Badania wykazały, że występują tu złoża kredy o zasobach 179.000 ton, a torfu 
jako kopaliny towarzyszącej o zasobach 175.000 m3. Złoże nazwano „Błotkowo” zaczerpnięte od 
położonej w tym rejonie miejscowości. Składa się ono z dwóch pokładów kredy przedzielonej 
torfem. Jakość kredy nie jest wysoka, nadaje się ona do wapnowania gleb. Torf zaś, określony 
jako turzycowy, ze znacznym udziałem CaCO3 w popiele, może być stosowany do nawożenia 
gleb. Jego średnia grubość wynosi 2,5 m, popielność 31%, a stopień rozkładu 57%.  
Średnie wartości ważniejszych parametrów złoża kredy jeziornej „Błotkowo” przedstawia Tabela 
2.4. Natomiast udokumentowane złoża Gminy obrazuje Tabela 2.5. 
 

Tabela 2.4. Wartości parametrów złoża kredy jeziornej 

 Pokład górny Pokład dolny 

Powierzchnia 5,8 ha 4,1 ha 
Miąższość złoża 0,9 m 3,5 m 
Zasadowość 40% 39% 

Zasoby 58 000 t 121 000 t 
   Źródło: Dane WIOŚ 
 

Tabela 2.5. Udokumentowane złoża kredy jeziornej 

   Źródło: Dane WIOŚ 
 

                                                 
3 „Surowce mineralne woj.leszczyńskiego w aspekcie ochrony złóż i środowiska naturalnego (gmina Lipno)” 

Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Informacja o złożu 

BŁOTKOWO Kreda jeziorna 
Nie eksploatowana 

Przydatna do wapnowania gleb 
BŁOTKOWO Torf Eksploatowany dla celów rolniczych 
SAMICA-MARCIN Torf Eksploatowany dla celów rolniczych 
SAMICA-MARCIN II Torf Eksploatowany dla celów rolniczych 
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Według przeprowadzonych badań w roku 1972 w rejonie Wilkowic, stwierdzono obecność glin 
zwałowych i ustalono, że nie nadaje się ona jako surowiec przydatny do produkcji glinoporytu, ze 
względu na obecność zanieczyszczeń ziarnistych i ziarnistego margla. 
Wynikiem badań poszukiwawczych torfu w Dolinie Samicy, przeprowadzonych w 1957 roku, 
było odnalezienie pokładów torfu trzcinowego o średniej grubości 3,4 m, popielności 18-35% 
i stopniu rozkładu wynoszącym 32-33%. Określono jego funkcje jako przydatne dla celów 
rolniczych. Obszary przebadane Gminy obrazuje kolejna Tabela 2.6. 
 

Tabela 2.6. Obszary badań poszukiwawczych torfu w Gminie 

Nazwa obszaru Rodzaj kopaliny Informacja o złożu 

WILKOWICE 
Glina zwałowa zawierająca 

ziarna margla 
Nie nadaje się do produkcji 

glinoporytu 

DOLINA RZEKI SAMICY Torf 
Eksploatowany dla celów 

rolniczych 
    Źródło: Dane WIOŚ 
 
Gmina Lipno nie jest zasobna w złoża kruszywa naturalnego o odpowiedniej jakości dla 
przemysłu. Iły trzeciorzędowe, będące dobrym surowcem dla przemysłu ceramiki budowlanej, 
zalegają na dużej głębokości powyżej 20 m, a glina zwałowa występująca na powierzchni 
zawiera zanieczyszczenia eliminujące ją jako surowiec.  
 
W Gminie wydobywa się jedynie torf z przeznaczeniem na cele rolnicze. Lokalna baza 
surowcowa nie jest więc w pełni wykorzystywana, a możliwości jej poszerzenia nie mają 
większych perspektyw. Obszary perspektywiczne Gminy przedstawia Tabela 2.7. 
 

Tabela 2.7. Obszary perspektywiczne 

Nazwa obszaru Rodzaj kopaliny 

SMYCZYNA Kruszywo naturalne (żwir z piaskiem) 
GRONÓWKO Kruszywo naturalne (głównie piasek) 

   Źródło: Dane WIOŚ 
 
Stwierdza się dziką eksploatację kruszyw naturalnych przez miejscową ludność, na własne 
potrzeby. Jest to wydobycie na małą skalę, a wyrobiska szybko ulegają zarastaniu w wyniku 
procesów sukcesji naturalnej, nie mniej jednak zjawisko to wymaga kontroli i przeciwdziałania. 
 
2.7. Warunki klimatyczne oraz przyrodniczo - krajobrazowe 
 
Teren Gminy Lipno objęty jest strefą klimatu umiarkowanego, w obszarze wzajemnego 
przenikania się wpływów morskich znad oceanu Atlantyckiego oraz kontynentalnym znad 
wschodniej Europy i Azji. 
Najczęściej obserwowane są tu wiatry z kierunków zachodnich świadczące o dominującym 
wpływie klimatu oceanicznego. Zimy są tu łagodne i krótkie, średni czas jej trwania (zima 
termiczna) wynosi 75 dni, w tym 30 dni z mrozem. Średnia temperatura powietrza w miesiącu 
styczniu wynosi (-)2ºC. Natomiast lato termiczne trwa średnio 90 dni, ze średnią temperaturą 
w lipcu wynoszącą 18ºC. Obszar ten nawiedza średnio 30 dni gorących i upalnych. W ciągu roku 
termometry wskazują średnio 8ºC. Rośliny mają średnio 210 dni na wegetację i do dyspozycji 
1600 h usłonecznienia w ciągu roku. Niekorzystnie dla rolnictwa kształtują się opady. Roczny 
rozkład opadów dla Gminy Lipno wynosi niewiele, bo tylko 550 mm. W sezonie wiosennym 
występują często okresy suszy. Podobnie niskie sumy opadów w miesiącach zimowych, 
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notowanych średnio na poziomie 200 mm nie wyrównują deficytów wody i mają ogromny 
wpływ na bilans wodny w okresie cieplnym. Długość okresu śnieżnego wynosi zaledwie 30 dni, 
mała też jest trwałość samej pokrywy śnieżnej wynoszącej średnio 50 dni, zaś jej grubość określa 
się średnio na zaledwie 5 cm.4 
 
Na terenie Gminy Lipno powołano następujące formy ochrony przyrody: 
• Obszary Chronionego Krajobrazu, 
• Rezerwat florystyczny, 
• Pomniki przyrody, omówione w Rozdziale 11.2, 
• Użytek ekologiczny. 
 
Najciekawsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym obszary Gminy zostały objęte 
zasięgiem dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu. Są to: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu II Kompleks leśny Śmigiel – Święciechowa, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu III Krzywińsko - Osiecki, 
powołane rozporządzeniem Wojewody Leszczyńskiego nr 82/92, z dnia 01.08.1992 roku 
w sprawie wyznaczenia Obszarów Chronionego Krajobrazu na terenie województwa 
leszczyńskiego.  
 
Jedyny w Gminie rezerwat przyrody zlokalizowany jest na gruntach miejscowości Goniembice 
(rezerwat „Dolinka”). Obejmuje on ochroną stanowisko pełnika europejskiego na obszarze        
1,77 ha, ciągnącego się wzdłuż rowu melioracyjnego. Powołany został zarządzeniem Ministra 
Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16.09.1974 w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody. Występują tu również okazy kukulika zwisłego, storczyka szerokolistnego, knieci 
błotnej, firletki poszarpanej, turzyc i wiele innych. 
Ciekawa pod względem przyrodniczym jest półnaturalna, silnie zabagniona łąka o pow. 31,48 ha 
położona we wsi Smyczyna, będąca w zarządzie Nadleśnictwa Kościan, która ustanowiona 
została użytkiem ekologicznym przez Wojewodę Leszczyńskiego rozporządzeniem nr 8/98 z dnia 
8 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne. 
 
Obszary proponowane do ochrony obejmują najbardziej wartościowe przyrodniczo tereny, które 
mogłyby zostać w przyszłości objęte ochroną rezerwatową. W fazie projektowania są: 
• Dolina Samicy, która stałaby się rezerwatem o pow. 29,21 ha, w tym lasy 11,31 ha. 

Pozostała powierzchnia to łąki i rzeka. Ochroną planuje się tu objąć dolinę rzeki Samicy 
wraz z przylegającym jarem erozyjnym z okazałym starodrzewiem bukowym. Jest to 
miejsce lęgowe dla wielu gatunków ptaków, 

• Wąwóz Boguszyński o powierzchni 25,00 ha. Jest to jar erozyjny porośnięty starodrzewiem 
bukowym z domieszką dębu czerwonego, graba i sosny w wieku ok. 90 - 100 lat. 
Drzewostan przecina ciek melioracyjny wpływający do rzeki Samicy. Na zboczach jaru 
znajdują się liczne gatunki rzadkich roślin, 

• Mórkowski Jar, byłby to rezerwat o powierzchni 15,00 ha. Obejmuje starodrzew dębowy 
o charakterze naturalnym występujący w jarze erozyjnym i na jego krawędziach. 

 
Proponuje się również ustanowienie użytku ekologicznego na terenie zlokalizowanym we wsi 
Błotkowo, o powierzchni ok. 2 ha. Za jego ustanowieniem przemawiają walory krajobrazowe 
tego terenu i różnorodność biologiczna roślin i zwierząt. Ochroną zostałby objęty fragment lasu 
o znaczeniu wodochronnym, łąki oraz oczko wodne. 
 

                                                 
4„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipno na lata 2005-2012”. 
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3. DEMOGRAFIA 
 
3.1. Liczba i struktura ludności 
 
Na terenie Gminy Lipno w dniu 31 grudnia 2006 roku mieszkały 5.779 osoby. Liczba 
mieszkańców Gminy w ostatnich pięciu latach zmieniła się dość szybko, wzrosła bowiem o 354 
osób, czyli o około 6,5% - dane przedstawia Wykres 3.1 
 

Wykres 3.1. Kształtowanie liczby ludności w Lipnie 
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                     Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 
Współczynnik przyrostu naturalnego w ostatnich pięciu latach był dodatni i wahał się 
w granicach od 1,93 do 7,22 ze średnią 4,34. Współczynnik ten jest zdecydowanie wyższy niż dla 
całego kraju, dla którego w ostatnich latach był ujemny (dopiero w 2006 roku zanotowano           
w Polsce dodatni wskaźnik - 0,1). Podstawowe dane w tym zakresie prezentuje Wykres 3.2. 
 

Wykres 3.2. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Lipnie 
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Istotny wpływ na liczbę ludności w Gminie, oprócz przyrostu naturalnego, miało saldo migracji. 
Gmina Lipno sąsiaduje bezpośrednio z Lesznem. W ostatnich latach mieszkańcy dużych miast, 
mają tendencję do wyprowadzania się z obszarów miejskich i osiedlania w podmiejskich 
gminach. Ta tendencja sprawia, że również w Gminie Lipno saldo migracji jest wysoko dodatnie. 
W ostatnich 5 latach łącznie wyniosło 235 osób. 
 
Podstawowe dane, dotyczące ludności Gminy, przedstawiono w Tabeli 3.1. 
 

Tabela 3.1. Liczba ludności w Gminie Lipno w 2006 roku 

Ludność Kobiety na 100 
mężczyzn 

Współczynnik 
przyrostu 

naturalnego Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km2 

5.779 2.893 2.886 56 99,7 5,34 
              Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Gęstość zaludnienia na terenie Gminy jest niższa niż średnia krajowa (122 os. na 1 km2). Inaczej 
kształtuje się natomiast relacja między liczbą kobiet i mężczyzn - w skali całego kraju na 100 
mężczyzn przypada 107 kobiet, a w Lipnie – 99,7 kobiety. 
Dane na temat struktury wiekowej ludności zaprezentowano w Tabeli 3.2. 
 

Tabela 3.2. Struktura ludności według grup wiekowych w 2006 roku 

Grupy 
wiekowe 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Osoby 
Struktura 

w% 
Osoby 

Struktura 
w% 

Osoby 
Struktura 

w% 
Ogółem 5779 100,00 2893 100,00 2886 100,00 
0-2 196 3,39 102 3,53 94 3,26 
3-6 304 5,26 147 5,08 157 5,44 
7-16 887 15,35 470 16,25 417 14,45 
17-19 293 5,07 154 5,32 139 4,82 
20-24 490 8,48 240 8,30 250 8,66 
25-39 1330 23,01 699 24,16 631 21,86 
40-59 1533 26,53 770 26,62 763 26,44 
60-64 164 2,84 83 2,87 81 2,81 
65+ 582 10,07 228 7,88 354 12,27 

      Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 
Struktura wiekowa ludności Gminy zmieniła się na przestrzeni ostatnich 5 lat. Największe 
wzrosty udziału ludności między 2002 i 2006 rokiem można dostrzec w grupie wiekowej 40 - 59 
lat (wzrost udziału o 1,70 punktu procentowego (pp)) oraz 25 - 39 lat (wzrost o 1,41 pp). 
Największe spadki relatywne można zanotować natomiast w grupie 7 - 16 lat (spadek o 1,76 pp) 
oraz w grupie 65 i więcej lat (spadek o 1,04 pp). W pozostałych grupach wiekowych zmiany były 
mniej istotne. Zmiana proporcji między różnymi grupami wiekowymi wpływa znacząco na rynek 
pracy, bowiem decyduje o liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Odpowiednie dane dla 
Gminy Lipno przedstawiają Wykresy 3.3. i 3.4. 
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Wykres 3.3. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie nominalne) 
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        Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 
Wykres 3.4. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie relatywne) 

 
           Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
 
W ujęciu nominalnym liczba ludności zwiększyła się tylko w wieku produkcyjnym. Ważniejsze 
są wielkości relatywne, które wskazują na znaczny wzrost udziału ludności w wieku 
produkcyjnym i spadek udziału ludności w wieku przed i poprodukcyjnym. W stosunku do 
danych krajowych Gmina ma zdecydowanie korzystną sytuację demograficzną: wyższy udział 
ludności w wieku przedprodukcyjnym (Polska średnia to 20,1%), podobny udział ludności 
w wieku produkcyjnym (średnia dla Polski to 64,2%) i niższy udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym (średnia dla Polski to 15,7%). 
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3.2. Bezrobocie 
 
Stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim w latach 2002 - 2006 spadła z 14,2% do 9,8%, czyli 
była niższa niż średnia krajowa (14,8%). Kształtowanie się stopy bezrobocia przedstawiono na 
Wykresie 3.5. 

 

Wykres 3.5. Stopa bezrobocia w powiecie leszczyńskim 

 
                                   Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 
 
Liczba osób bez pracy zmniejszyła się w analizowanym okresie o 124. Na koniec grudnia 2002 
roku w Gminie zarejestrowanych było 346 osób bezrobotnych, na koniec 2003 roku – 359 osób, 
2004 roku – 323 osób, 2005 roku – 278 osób, a na koniec 2006 roku 222 osoby. Warto 
odnotować, że największe spadki wskaźnika bezrobocia odnotowano w roku 2006, a największy 
wzrost w 2003 roku. 
 
Poniżej została przeprowadzona analiza bezrobocia w latach 2002 – 2006 według następujących 
kryteriów: 
• wieku bezrobotnych, 
• czasu pozostawania na bezrobociu, 
• wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych (w latach 2005 – 2006 PUP pozycję 

„wykształcenie podstawowe” zmienił na ”wykształcenie gimnazjalne i poniżej”, ale dla 
celów analizy przyjęto dla całego okresu jednolite określenie „wykształcenie 
podstawowe”), 

• stażu pracy bezrobotnych. 
 
Struktura wiekowa osób bezrobotnych została przedstawiona na Wykresie 3.6. 
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Wykres 3.6. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób) 
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   Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 
 
W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy 
zmianom. Wyróżnić należy tutaj zmiany relatywne struktury, tzn. zmiany w stosunku do ogółu 
bezrobotnych i zmiany nominalne, tzn. w obrębie jednej grupy wiekowej.  
Największe bezrobocie panuje wśród osób w wieku 18 - 24 lata - stanowią oni 28,8% ogółu 
bezrobotnych. Udział ten spadł w sensie relatywnym na przestrzeni 5 lat, z poziomu 38,2% 
w roku 2002, czyli o 9 punktów procentowych, a nominalnie liczba bezrobotnych w tej grupie 
wiekowej spadła najwięcej, bo o 68 osób (w roku 2002 liczba osób w tej grupie wynosiła 132, 
a w ostatnim roku spadła do 64). Kolejna grupa 25 - 34 lata, zanotowała znaczny spadek 
nominalny (aż o 36 osób w latach 2002 - 2006), a jej udział relatywny zmniejszył się 
w niewielkim stopniu z poziomu 26,6% do 25,2% ogółu bezrobotnych. Następna grupa (35 - 44 
lat) zanotowała nieznaczną zmianę relatywną - spadek o 0,2 punktu procentowego, nominalnie 
spadek o 24 osoby. Liczba osób bezrobotnych w kolejnej grupie (45 - 54 lata), spadła 
w analizowanym okresie o 6 osób, udział relatywny zwiększył się z poziomu 14,7% do 20,3% 
ogółu bezrobotnych. Zwiększył się wskaźnik w grupie wiekowej 55 - 59 lat i powyżej 60 lat, 
w 2002 roku osoby te, stanowiły odpowiednio 1,4% i 0% ogółu bezrobotnych, pięć lat później 
już 3,3% i 0,5%, co przekładało się na nominalny wzrost bezrobocia o 9 i 1 osobę. 
 
Niekorzystnym zjawiskiem jest znaczący udział osób długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 
miesięcy. Podczas gdy w 2002 roku były to 142 osoby, stanowiące 41,0% ogółu bezrobotnych, to 
w 2006 roku grupa ta, obejmowała 95 osób stanowiąc 42,8% ogółu bezrobotnych. Szczególnie 
niepokojący jest udział osób bez pracy powyżej 24 miesięcy, które obecnie stanowią 29,7% 
ogółu bezrobotnych. Wzrosły także udziały osób pozostających bez pracy do 1 miesiąca oraz od 
1 do 3 miesięcy o 10,2 i 5,9 punktu procentowego, spadły natomiast udziały osób pozostających 
bez pracy w pozostałych grupach. Dokładne relacje udziałów poszczególnych grup w stosunku 
do ogółu bezrobotnych pomiędzy rokiem 2002 i 2006 kształtowały się następująco: 
• Bezrobotni do 1 miesiąca – wzrost udziału z 8,7% do 18,9%, 
• Bezrobotni od 1 do 3 miesięcy – wzrost udziału z 13,0% do 18,9%, 
• Bezrobotni od 3 do 6 miesięcy - spadek udziału z 20,5% do 8,6%, 
• Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy – spadek z 22,0% do 13,1%, 
• Bezrobotni od 12 do 24 miesięcy – spadek z 23,3% do 19,3%, 
• Bezrobotni powyżej 24 miesięcy – wzrost z 19,1% do 29,7%. 
 
W formie graficznej powyższe informacje zostały przedstawione na Wykresie 3.7. 
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Wykres 3.7 Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób) 
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        Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 
 
Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych można zauważyć, że najliczniejszą 
grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,7% ogółu bezrobotnych) 
oraz podstawowym (27,9%). Należy także odnotować duży udział osób z wykształceniem 
średnim zawodowym (15,8%), a niski ze średnim ogólnokształcącym (9,0%) i z wyższym 
(6,3%). W analizowanym okresie największą dynamikę zmian zaobserwować można w grupie 
bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 7,2 punktu procentowego) 
oraz średnim ogólnokształcącym (wzrost z 3,2% do 9,0% w analizowanym okresie). Wzrost 
(o 3,1 punktu procentowego) odnotować można w grupie z wykształceniem wyższym. Wzrósł 
także w ujęciu relatywnym udział grupy z wykształceniem średnim zawodowym (o 1 punkt 
procentowy), a spadł z wykształceniem podstawowym (z 30,6% w roku 2002 do 27,9% w roku 
2006).  
 
W formie graficznej informacje zostały przedstawione na Wykresie 3.8. 
 

Wykres 3.8. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób) 
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Z kolei strukturę osób bezrobotnych według stażu pracy przedstawia Wykres 3.9. 
 

Wykres 3.9. Struktura bezrobotnych według stażu pracy (liczba osób) 
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  Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 
 
Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy, okazuje się, że najliczniejsze 
grupy stanowią osoby ze stażem od 10 do 20 lat (25,2%) oraz osoby, które mają staż od 1 roku do 
5 lat (22,1%), co odpowiadało odpowiednio wzrostem z poziomu 19,4% i spadkiem z poziomu 
27,5%. Największą dynamiką zmian wykazała się grupa bezrobotnych od 1 do 5 lat – spadek 
o 5,4 punktu procentowego oraz grupa ze stażem 10 - 20 lat – wzrost o 5,9 punktu procentowego. 
W kolejnych grupach 20 - 30 lat, bez stażu, do 1 roku, 5 - 10 lat oraz powyżej 30 lat, wskaźniki 
relatywne charakteryzowały się odpowiednio spadkiem o 6,9, 4,6, i wzrostem o 3,7, 3,7 oraz 1,7 
punktu procentowego. W ujęciu nominalnym spadła liczba osób bezrobotnych we wszystkich 
grupach poza osobami ze stażem powyżej 30 lat. 
Pozytywnym sygnałem jest fakt, że obniża się liczba osób bez stażu, co oznacza, że młodym 
osobom, które jeszcze nie podjęły pierwszej pracy coraz łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. 
 
W I półroczu 2007 roku zarejestrowało się w PUP w Lesznie 154 mieszkańców Gminy. Były to 
przede wszystkim osoby poprzednio pracujące – 131 osób (85,1% ogółu rejestrujących się). 
W tym okresie pracę podjęło 106 osób, w tym 54 mężczyzn. Większą aktywność zawodową 
przejawiały osoby, które poprzednio pracowały – 87 osób z tej grupy podjęło pracę. 
Na koniec czerwca 2007 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 170 osób 
w tym 136 kobiet. 
 
W ciągu 9 miesięcy 2007 zarejestrowało się w PUP w Lesznie 240 mieszkańców Gminy. Były to 
przede wszystkim osoby poprzednio pracujące – 199 osób (82,9% ogółu rejestrujących się). 
W tym okresie pracę podjęło 141 osób, w równym stopniu mężczyźni jak i kobiety. Większą 
aktywność zawodową przejawiały osoby, które poprzednio pracowały – 119 osób z tej grupy 
podjęło pracę. 
Na koniec września 2007 roku w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 166 osób, 
w tym 129 kobiet. 
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4. BUDŻET GMINY 
 
4.1. Bilans dochodów i wydatków budżetowych 
 
Pewien wpływ na analizę struktury dochodów i wydatków Gminy miało przejęcie w 2004 roku 
przez samorząd świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej. Poziom dotacji podniósł 
dochody i wydatki Gminy (bazę), co wpłynęło na zmianę struktury poszczególnych pozycji 
budżetowych. Stąd oceniając wnioski z analizy poszczególnych pozycji budżetowych zawsze 
należy mieć na względzie powyższe zastrzeżenie.  
Ponieważ sprawozdanie finansowe za 2007 rok dostępne będzie dopiero w marcu 2008, analizie 
poddano przewidywane wykonanie budżetu na 2007 rok według stanu na dzień 30.11.2007 roku. 
Bilans dochodów i wydatków Gminy w latach 2003 - 2007 ilustruje poniższy Wykres 4.1. 
 

Wykres 4.1. Porównanie poziomu dochodów i wydatków z budżetu Gminy (w tys. zł) 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
We wszystkich latach (poza rokiem 2003) budżet Gminy zamknął się deficytem. Skumulowane 
saldo bilansu w latach 2002 - 2006 wyniosło (–)3.260.468 zł. 
 
Rok 2003 
Dochody budżetu 2003, roku zrealizowano ostatecznie w wysokości 7.888.644 zł, co stanowiło 
99% planu, a wydatki w wysokości 7.644.598 zł, co stanowiło 98% planu. Nadwyżka budżetowa 
wyniosła 244.046 zł. W wyniku zastosowania niższych stawek podatkowych, aniżeli ustalone 
przez Ministra Finansów oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody podatkowe były niższe       
o 754.481 zł. Na koniec roku 2003 figurowały zaległości podatkowe w kwocie 377.976 zł, które 
głównie dotyczyły podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Z kwoty zaległości 
podatkowych do windykacji przez Urząd Gminy przypadała kwota 364.761 zł i dotyczyła 
podatków pobieranych bezpośrednio przez Gminę, natomiast kwota 13.215 zł dotyczyła 
dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. Zadłużenie Gminy z tytułu spłaty kredytów 
inwestycyjnych wynosiło na koniec roku 537.600 zł. 
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Rok 2004 
Plan dochodów w 2004 roku wykonano ostatecznie w 97%, tj. na kwotę 8.951.601 zł, a wydatki 
w wysokości 9.213.389 zł, co stanowiło 95% planu. Deficyt budżetowy wyniósł 261.788 zł. 
Na koniec roku odnotowano zaległości podatkowe w wysokości 386.037 zł, które głównie 
dotyczyły podatku od nieruchomości. W wyniku zastosowania niższych stawek podatkowych, 
aniżeli ustalone przez Ministra Finansów, oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień dochody 
podatkowe były niższe o 773.509 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na 
dzień 31.12.2004 wyniosło 892.000 zł. 
 
Wykonanie budżetu za rok 2004 zamknęło się deficytem w kwocie 261.788 zł. Na pokrycie 
deficytu zaciągnięte zostały pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 607.000 zł. Uruchomiono wolne środki z roku 2003 w kwocie 
94.192 zł i zapłacono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 252.600 zł. Po 
rozliczeniu roku pozostały wolne środki w kwocie 186.804 zł. 
 
Rok 2005 
Plan dochodów w 2005 roku wykonano ostatecznie w 97%, tj. na kwotę 11.379.300 zł, a wydatki 
w wysokości 11.852.654 zł, co stanowiło 98% planu. Deficyt budżetowy wyniósł 473.354 zł. 
Zaległości podatkowe wynosiły 361.112 zł. W wyniku zastosowania niższych stawek 
podatkowych, aniżeli ustalone przez Ministra Finansów, oraz odroczeń, umorzeń i zwolnień 
dochody podatkowe były niższe o 447.874 zł. 
 
Deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie - 473.354 zł został pokryty 
wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 186.805 zł oraz pożyczkami: 
• Na prefinansowanie projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 1.253.451 zł,  
• Z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 378 800 zł, 
• Oraz kredytem w kwocie 98.428 zł, co razem daje kwotę 1.444.130 zł nadwyżki środków 

finansowych nad wydatkami. 
Z kwoty tej zostały spłacone kredyty bankowe i pożyczki w wysokości 1.165.721 zł, w tym, 
pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych ze środków UE w kwocie 848.221 zł. 
Planowano całkowitą spłatę pożyczki na prefinansowanie jednak do końca roku, mimo 
wywiązania się Gminy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy na dotację ze środków 
UE środki te wpłynęły dopiero 5 stycznia 2006 roku. Do dyspozycji na dzień 31 grudnia 
pozostała kwota 278.409 zł. Na koniec roku 2005 Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. 
W analizowanym roku nie udzielono z budżetu Gminy Lipno poręczeń ani gwarancji. 
 
Rok 2006 
Plan dochodów w 2006 roku wykonano ostatecznie w 100%, tj. na kwotę 12.594.809 zł, 
a wydatki w wysokości 13.873.167 zł, co stanowiło 96% planu. Deficyt budżetowy wyniósł 
1.278.359 zł. Został pokryty kredytami w kwocie 355.824 zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW        
w Poznaniu w kwocie 1.761.848, co razem z wolnymi środkami za rok 2005 w kwocie 278.409 zł 
dało 1.117.722 zł nadwyżki. Z tej kwoty zostały spłacone kredyty bankowe i pożyczki                 
w wysokości 737,208 zł, w tym pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych ze 
środków UE w kwocie 405.230 zł. Na koniec roku 2006 do dyspozycji pozostała kwota 380.514 
zł, a Gmina nie miała zobowiązań wymagalnych. W roku 2006 nie udzielono z budżetu Gminy 
Lipno poręczeń ani gwarancji. Zaległości podatkowe wynosiły 304.888 zł. 
 
Rok 2007 
Plan dochodów w 2007 roku wykonano na dzień 30.09.2007 roku w 75,7%, tj. na kwotę 
10.156.801,96 zł, a wydatki w wysokości 9.201.439,22 zł, co stanowiło 61,9% planu. Nadwyżka 
budżetowa wyniosła 955.362 zł. Natomiast na dzień 30.11.2007 roku planowano realizację 
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dochodów w wysokości 13.461.322 zł, a wydatki w kwocie 14.952.336 zł, co oznaczało deficyt 
w wysokości 1.491.014 zł. Na dzień 30.09.2007 roku stan zadłużenia Gminy wynosił 
2.356.891,21 zł. 
 
Na Wykresie 4.2. przedstawiona została dynamika dochodów i wydatków. Z Wykresu wynika, że 
dochody i wydatki miały zmienną dynamikę, ale zbliżony trend zmian. Zarówno dochody, jak 
i wydatki rosły nominalnie w latach 2003-2007. Dynamika wydatków była nieco wyższa 
w całym okresie analizy. 
 

Wykres 4.2. Porównanie dynamiki dochodów i wydatków Gminy (rok poprzedni = 100) 

113,5

106,9

110,7
127,1

120,5

107,8

128,6
117,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2004 2005 2006 2007

Dynamika dochodów Dynamika wydatków
 

   Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Z kolei Wykres 4.3. przedstawia dynamikę dochodów i wydatków w ujęciu realnym, czyli            
z uwzględnieniem inflacji. 
 
Wykres 4.3. Dynamika dochodów i wydatków Gminy w ujęciu realnym (rok poprzedni = 100) 
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       Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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Badając zmiany dochodów i wydatków w ujęciu realnym, widać bardzo wyraźny wzrost 
wydatków w roku 2004 (wzrost o ponad 25% powyżej inflacji), co wynikało w głównej mierze 
z przejęcia przez Gminy finansowania świadczeń rodzinnych, inwestycjami w dziale Rolnictwo 
i Leśnictwo oraz Oświata i wychowanie. W pozostałych latach wydatki także rosły w ujęciu 
realnym i był to wzrost wyższy niż w przypadku dochodów. Dochody rosły od 2004 i osiągnęły 
w 2005 roku wzrost prawie 24% powyżej inflacji, na co składały się wpływy z działów Dotacje 
i środki pozabudżetowe, Podatki i opłaty lokalne (w szczególności podatek od czynności 
cywilno-prawnych). 
 
4.2. Dochody 
 
Poziom i zmiany dochodów budżetu Gminy na przestrzeni ostatnich pięciu lat zostały 
przedstawione na Wykresach 4.2 i 4.3. Strukturę dochodów, czyli udziały poszczególnych 
składników w dochodach Gminy przedstawiono na Wykresie 4.4. 
 

Wykres 4.4. Udziały poszczególnych składników w dochodach Gminy 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Z analizy danych wynika, że największą część dochodów Gminy we wszystkich analizowanych 
latach stanowiły Subwencje (we wszystkich latach stanowiły one ponad 30% ogółu dochodów, 
a w latach 2003 - 2004 stanowiły ok. 45%). Na drugim miejscu są udziały podatki i opłaty 
lokalne (28,6% w 2007 roku), dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące (od 6,4%         
w 2003 roku do 18,9% w roku 2007), następnie udziały w podatkach budżetu Państwa (14,3%      
w 2007 roku), dochody z majątku Gminy (4,8% w 2007 roku), środki na realizację inwestycji 
(najwyższy poziom w 2005 roku – 8,6%) oraz pozostałe dochody oscylujące w granicy 1,5% we 
wszystkich latach analizy. 
 
W ujęciu strukturalnym (nominalnym) największe przyrosty dochodów nastąpiły w grupach: 
Dotacje i środki pozabudżetowe (wzrost czterokrotny – ma to związek głównie z przejęciem 
przez samorząd zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych), Udział Gminy                     
w podatkach budżetu państwa (wzrost o 153%), Pozostałe dochody (wzrost o 59%), Podatki          
i opłaty lokalne (wzrost o 51%). Inne grupy nie zanotowały tak wysokich wzrostów. Wyjątkowo 
w 2003 i 2007 roku nie pojawiły się dochody dotyczące środków na realizację inwestycji, stąd 
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nie podlegają one analizie. Ogółem dochody w analizowanym okresie wzrosły o 71%. W ujęciu 
relatywnym wzrosło znaczenie dotacji i środków pozabudżetowych (w 2002 roku stanowiły one 
6,4% ogółu dochodów, w 2007 już 18,9%), udziału w podatkach budżetu Państwa (wzrost o 4,6 
punktu procentowego w analizowanym okresie), dochody z majątku Gminy (wzrost o 0,4 punktu 
procentowe w analizowanym okresie) oraz środki na realizację inwestycji (wzrost o 3,1 punktu 
procentowego w roku 2006 w stosunku do roku 2004). Spadło natomiast znaczenie subwencji 
(13,7 punktu procentowego pomiędzy 2003 i 2007 rokiem), podatków i opłat lokalnych (w 2004 
roku stanowiły one nawet 33% dochodów, 4 lata później 28,6%) oraz pozostałych dochodów (0,1 
punktu procentowego). 
 
Udział dochodów własnych Gminy w jej łącznych dochodach w poszczególnych latach został 
przedstawiony w Tabeli 4.1. 
 

Tabela 4.1. Dochody ogółem a dochody własne budżetu Gminy 

Rok Dochody ogółem (zł) Dochody własne (zł) Procentowy udział 

2003 7.888.644 3.022.501 38,3% 

2004 8.951.601 3.340.608 37,3% 

2005 11.379.300 3.973.273 34,9% 

2006 12.594.809 4.520.817 35,9% 

2007 13.461.322 4.686.618 34,8% 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Z powyższych danych wynika, że udział dochodów własnych w dochodach ogółem utrzymywał 
się na poziomie około 35%, z tendencją spadkową. Jednak nominalna wartość dochodów 
własnych wzrosła w latach 2003-2007 o ponad 50%, co jest dobrym sygnałem. Gmina musi stale 
dążyć do podnoszenia poziomu dochodów własnych (przede wszystkim powiększać bazę 
podatkową i uniezależniać się od dotacji i subwencji budżetu Państwa), gdyż tylko to gwarantuje 
możliwość swobodnego kształtowania rozwoju lokalnego. 
W dochodach własnych dominuje udział podatków i opłat lokalnych, których udział                     
w dochodach ogólnych prezentuje Tabela 4.2. 
 
Podatki i opłaty lokalne 
 

Tabela 4.2. Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach ogólnych Gminy 

Rok Dochody ogółem Podatki i opłaty lokalne Procentowy udział 

2003 7.888.644 2.551.594 32,3% 

2004 8.951.601 2.953.132 33,0% 

2005 11.379.300 3.414.697 30,0% 

2006 12.594.809 3.661.065 29,1% 

2007 13.461.322 3.847.171 28,6% 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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Udział podatków i opłat lokalnych oscyluje, wokół 30%, co dla gminy o profilu Lipna jest 
średnim poziomem. Pomimo znaczącego wzrostu nominalnego, niepokoi spadek udziału tej 
grupy w ostatnich latach. 
 
Dużym problemem dla budżetu Gminy jest zaleganie przez niektórych płatników z uiszczaniem 
kwot z tytułu podatków lokalnych (szczególnie podatku od nieruchomości, od podatników 
rozliczających się w formie karty podatkowej i rolnego). 
 
Znaczenie poszczególnych podatków przedstawiono na Wykresie 4.5. 
 

Wykres 4.5. Struktura podatków i opłat lokalnych 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
W grupie podatków i opłat lokalnych zdecydowanie dominuje jedna pozycja – podatek od 
nieruchomości. Na koniec 2007 roku generował on prawie 69% dochodów w ramach omawianej 
grupy (blisko 70% wpłat dokonywały osoby prawne). Relatywnie duży udział ma także podatek 
rolny (10,4% w 2007 roku) oraz podatek od czynności cywilno - prawnych (5,8% w roku 2007). 
Zaznaczyć należy, że udział podatku od nieruchomości utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
około 69% w całym okresie analizy, za wyjątkiem roku 2003 roku, kiedy udział ten oscylował 
w granicy 75%. Natomiast udział podatku od czynności cywilno-prawnych w ogólnej strukturze 
podatków i opłat lokalnych wzrósł z 3,2% w 2003 roku do 5,8% w 2007 roku. Udział podatku od 
środków transportowych w ogólnej strukturze utrzymuje się na poziomie ok. 4,5%. Zanotować 
można natomiast wyraźny spadek udziału podatku rolnego, zauważalny szczególnie w dwóch 
ostatnich latach – jeszcze w 2003 wpływy z tego tytułu stanowiły 15,1% omawianej grupy, 
obecnie zaledwie 10,4%. Pozostałe pozycje mają znaczenie marginalne. 
 
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa. Dotacje i środki 
pozabudżetowe na zadania bieżące 
 
Udział dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w 2007 
roku wzrósł do poziomu 14,2%. W 92% jest to udział w podatku dochodowym od osób 
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fizycznych. Wzrost tego wskaźnika spowodowany był głównie realizacją nowej ustawy 
o dochodach jednostek samorządów terytorialnych oraz rosnącym napływem mieszkańców na 
teren Gminy. 
 
Udział dotacji i środków pozabudżetowych na zadania bieżące w ostatnich latach wzrósł do 
poziomu 18,9% dochodów Gminy. W ostatnich 5 latach przyniosły one Gminie ponad 7.474,6 
tys. zł wpływów. Największą część wśród nich stanowią zadania zlecone, przede wszystkim 
w zakresie pomocy społecznej. Wzrost poziomu wskaźnika, spowodowany był głównie 
przejęciem przez Gminę obowiązków związanych ze świadczeniami rodzinnymi. Odpowiednie 
dane przedstawia Tabela 4.3. 
 
Tabela 4.3. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz udział dotacji i 

środków pozabudżetowych na zadania bieżące w dochodach ogółem 

Rok 
Dochody 
ogółem 

Udział w 
podatkach stanow. 
dochód budżetu 

Państwa 

Udział podatku 
do dochodów 

ogółem 

Dotacje i środki 
pozabudżetowe na 
zadania bieżące 

Udział dotacji 
do dochodów 

ogółem 

2003 7.888.644 756.674 9,6% 505.338 6,4% 

2004 8.951.601 868.744 9,7% 768.947 8,6% 

2005 11.379.300 1.170.001 10,3% 1.345.957 11,8% 

2006 12.594.809 1.357.307 10,8% 2.304.766 18,3% 

2007 13.461.322 1.914.579 14,2% 2.549.553 18,9% 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Subwencje 
 
Subwencje stanowią jedno z istotnych źródeł dochodów budżetowych Gminy. W tej grupie 
największy udział stanowi subwencja oświatowa, której udział w ogólnej subwencji waha się 
w granicach 86 - 89%. Stosunkowo niski udział subwencji oświatowej we wpływach subwencji 
ogólnej w roku 2003 spowodowany był otrzymaną subwencją rekompensującą, która pokrywała 
utracone dochody z tytułu wpływów podatku od środków transportowych oraz udzielonych 
zwolnień, która zmniejszała się do roku 2006. Z uwagi na niezbyt wysokie dochody, Gmina 
otrzymywała subwencję wyrównawczą (najwięcej w roku 2004 i 2005), jednak to subwencja 
oświatowa stanowiła główną część subwencji ogólnej. Zaznaczyć należy, że subwencja 
oświatowa pokryła w 2006 roku 68% ogólnych wydatków w Dziale Oświata i wychowanie. 
Odpowiednie dane przedstawia Tabela 4.4. 
 

Tabela 4.4. Poziom subwencji w latach 2003-2007 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 

Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 56.438 0 0 8.492 

Subwencja oświatowa 3.150.298 3.435.558 3.420.003 3.579.782 3.831.937 

Subwencja równoważąca 3.349 59.095 57.335 6.130 10.377 

Subwencja rekompensująca 450.484 416.250 397.383 420.777 459.766 

Razem - subwencje  3.604.131 3.967.341 3.874.721 4.006.689 4.310.572 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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Pozostałe dochody 
 
Poziom tej grupy dochodów budżetowych Gminy w analizowanym okresie wyniósł ponad 
755,5 tys. zł. Udział tej grupy dochodów w dochodach ogólnych Gminy kształtował się 
w przedziale od 1,3% (w 2004 roku) do 1,6% (w roku 2003).  
 
Najważniejszymi źródłami pozostałych dochodów w ostatnich 5 latach były (suma kwot za 5 lat): 
• Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 248,4 tys. zł, 
• Różne opłaty – 229 tys. zł, 
• Wpływy z usług – 152,1 tys. zł, 
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 68,7 tys. zł, 
• Różne dochody – 34,8 tys. zł. 
 
Dochody z majątku Gminy 
 

Tabela 4.5. Struktura dochodów z majątku Gminy 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 

Dochody z najmu i dzierżawy 
składników majątkowych 

90.005 91.128 97.488 112.106 104.700 

Sprzedaż mienia, wyrobów i 
składników majątkowych 

210.116 61.784 74.768 97.243 226.244 

Zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste 

4.129 3.192 2.190 2.510 2.500 

Dochody z majątku Gminy 304.250 156.104 174.446 211.859 333.444 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Dochody z majątku Gminy w ostatnich 5 latach stanowiły od 1,6% (w 2005 roku) do 3,9% 
(w 2003 roku) ogólnych dochodów budżetowych Gminy; kwotowo były to dochody łącznie 
1.180 tys. zł. 
 
Źródłami dochodów w tej grupie są przede wszystkim:  
• Dochody ze sprzedaży mienia, wyrobów i składników majątkowych – łącznie około 495,4 

tys. zł w ostatnich 5 latach, 
• Dochody z najmu i dzierżawy – około 495,4 tys. zł w analizowanym okresie. 
 
Środki na realizację inwestycji 
 
Gmina uzyskała w analizowanym okresie środki z  budżetu Państwa, które wyniosły 173,1 tys. zł. 
Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej wyniosły: w 2005 r.: 848.221 zł oraz w 2006 r.: 
405.230 zł. Wpłaty ludności na inwestycje kształtowały się na następującym poziomie:  
 

Tabela 4.6. Wpłaty ludności na inwestycje 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 

Wpłaty ludności na inwestycje 41.150 110.910 235.800 486.150 306.508 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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4.3. Wydatki budżetu Gminy 
 
Największy wzrost wydatków między rokiem 2003 a 2007 zanotowano w dziale Rolnictwo 
i Łowiectwo, (blisko pięćdziesięciokrotny), ale zaznaczyć należy, że konsekwencją tego był 
wzrost wydatków rzeczowych i stosunkowo duże inwestycje w latach kolejnych (w ujęciu 
relatywnym wydatki stanowiły 15,1% ogółu wydatków w 2007 roku). Stosunkowo duże wzrosty 
wydatków odnotować można jeszcze w dziale Ochrona zdrowia i opieka społeczna, co miało 
związek z przejęciem przez Gminę zadań z tytułu świadczeń rodzinnych oraz w dziale Kultura 
fizyczna, Sport i Turystyka – spowodowany wzrostem wydatków rzeczowych. O relatywnie 
niedużym wzroście nominalnym można mówić w dziale Oświata i wychowanie (o 132%) oraz 
Administracja Publiczna i Bezpieczeństwo (137,2%). Ogółem, w analizowanym okresie wydatki 
wzrosły o 195,6%. Wydatki z budżetu Gminy w podziale na poszczególne działy zostały 
przedstawione na Wykresie 4.6. 

 

Wykres 4.6. Wydatki budżetowe w poszczególnych działach (w%) 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 

Wnioski, wynikające z analizy danych są następujące: 
• Od 1996 roku, kiedy zadania oświatowe są w całości realizowane przez Gminy, wydatki na 

oświatę stały się główną pozycją wydatków z budżetu Gminy; w latach 2003 - 2007 
wysokość tych wydatków systematycznie rosła nominalnie z 4.248 tys. zł do 5.620 tys. zł; 
relacja do wydatków ogółem spadła jednak w analizowanym okresie z 55,6% w roku 2003 do 
37,6% w roku 2007. Na wzrost wydatków głównie przyczynił się wzrost inwestycji, a także 
wydatków rzeczowych o 170% oraz wynagrodzeń (z narzutami) o 139%, 

• Wydatki na Ochronę zdrowia i opiekę społeczną charakteryzowały się dużą dynamiką; 
w ujęciu relatywnym (z 8,0% ogółu wydatków w roku 2003 do 17,6% w roku 2007), 
natomiast nominalnie wzrosły (z 608 tys. zł w 2003 roku do 2.627 tys. zł w roku 2006); 
prawie całość wydatków (w 2007 roku 97,8%) związana była z opieką społeczną, 
w szczególności z wydatkami rzeczowymi, 
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• Wydatki w dziale Rolnictwo i Leśnictwo charakteryzują się trendem wzrostowym – w 2007 
roku stanowiły 15,1% ogółu wydatków, podczas gdy 5 lat wcześniej zaledwie 0,6%, ale 
pamiętać należy, że w 2006 roku weszły przede wszystkim zadania związane ze zwrotem 
rolnikom części akcyzy za paliwo rolnicze, ponadto rosła wartość innych wydatków 
rzeczowych oraz, co już wspomniano, wydatków inwestycyjnych, w szczególności w latach 
2005-2006, 

• Kolejną grupą wydatków są wydatki na administrację publiczną i bezpieczeństwo; udział tych 
wydatków w relacji do wydatków spadł w analizowanym okresie z 16,9% w roku 2003 do 
11,9% 5 lat później; nominalnie wydatki w tej grupie wzrosły z 1.293,5 tys. zł w roku 2003 
do 1.774,2 tys. zł w roku 2007,  

• Nakłady na Gospodarkę komunalną i Ochronę środowiska wzrosły nominalnie z 502 do 644 
tys. zł w analizowanym okresie, 

• Wydatki drogowe (Transport) wzrosły z poziomu 208 tys. zł w 2003 r. do 539 tys. zł w 2007, 
• Na kulturę w Gminie w ostatnich 5 latach wydano 2.596 tys. zł, a relacja do ogółu wydatków 

Gminy utrzymywała się w przedziale 3,7-5,7%; wydatki związane są przede wszystkim 
z wydatkami rzeczowymi i inwestycjami, 

• Wydatki pozostałe charakteryzowały się zmienną dynamiką, głównie ze względu na różny 
poziom wydatków rzeczowych w tym dziale; w 2004 roku stanowiły 1,0% ogólnych 
wydatków, ale w roku 2007 udział ten wzrósł do 2,1%; łącznie w analizowanym okresie 
wydatkowano w tej grupie 848 tys. zł, 

• Nakłady na kulturę fizyczną, sport i turystykę kształtowały się w zależności od wysokości 
wydatków rzeczowych oraz realizowanych inwestycji w obiekty sportowe. W analizowanym 
okresie udział w relacji do wydatków ogółem wynosił od 0,8% w 2003 roku do 1,6% w 2007 
roku, 

• Udział wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa w stosunku do ogółu wydatków 
wynosił w 2003 roku 1,5%, a w roku 2007 1,4%. W całym okresie analizy udział wydatków 
oscylował w granicach 1%. Nominalnie wydatki wyniosły łącznie niewiele, bo ponad 650 tys. 
zł.  

Innego podziału wydatków budżetowych można dokonać według kryterium rodzajowego. 
 

Wykres 4.7. Struktura wydatków Gminy według kategorii 
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Najważniejszą pozycją w wydatkach z budżetu Gminy są wydatki rzeczowe. Ich poziom w latach 
2003 - 2007 wzrósł z 2.744,5 tys. zł do 6.606,1 tys. zł, co oznacza wzrost udziału w łącznych 
wydatkach budżetu Gminy z 35,9% do 44,2%. 
 
Na wynagrodzenia (z narzutami) Gmina przeznaczała od 57% ogółu wydatków w roku 2003 do 
37,2% ogółu wydatków w roku 2007. Łącznie w analizowanym okresie wyniosły one ponad 
24.457 tys. zł. 
 
Na wydatki inwestycyjne Gmina wydała łącznie w ciągu ostatnich 5 lat ponad 10.051,7 tys. zł, 
a wydatki te stanowiły od 6,6% w 2003 roku do 18,1% w roku 2007. W wydatkach majątkowych 
dominują wydatki w dziale Rolnictwo i leśnictwo oraz Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska. 
 
Inne wydatki stanowią marginalny udział w wydatkach ogółem. Łącznie w ciągu 5 lat wyniosły 
217,9 tys. zł. 
 
Wydatki inwestycyjne 
 
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2003 roku przeznaczono kwotę 516,2 tys. zł, z czego 
zrealizowano 501,5 tys. zł, co stanowiło 97% planu. Najwięcej środków pochłonęły: 
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 322,7 tys. zł (55% środków pochłonęła 

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilkowicach), 
• Transport i łączność – 93,7 tys. zł (83% środków wydano na zabudowę rowu i budowę 

chodnika w pasie drogi gminnej przy ul. Lipowej w Wilkowicach), 
• Gospodarka mieszkaniowa – 42,9 tys. zł (całość środków wydano na elektryfikację osiedla 

w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp.), 
• Administracja publiczna i bezpieczeństwo – 26,7 tys. zł (86% środków przeznaczono na 

zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy, pozostałą kwotę na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji). 

 
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2004 roku przeznaczono kwotę 1.582,9 tys. zł, z czego 
zrealizowano 1.213,0 tys. zł, co stanowiło 76,6% planu. Najwięcej środków pochłonęły: 
• Rolnictwo i Leśnictwo – 769,2 tys. zł (76% środków wydano na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w Wilkowicach – etap I cz. 1- ul. Lipowa), 
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 301,4 tys. zł (72% środków wydano na 

bezobsługową, kontenerową stację zlewną ścieków dowożonych w Wilkowicach), 
• Transport i łączność – 116,9 tys. zł 
 
W 2005 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2.785,3 tys. Najwięcej środków 
pochłonęły: 
• Rolnictwo i Leśnictwo – 2.548,3 tys. zł, co stanowiło 91,5% wydatków, 
• Transport i łączność – 84 tys. zł, co stanowiło 3,0% wydatków inwestycyjnych, 
• Administracja publiczna i bezpieczeństwo – 68,3 tys. zł, z czego 92,7% pochłonęły wydatki 

na administrację publiczną, 
 
W 2006 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2.841,8 tys. Najwięcej środków 
pochłonęły: 
• Rolnictwo i Leśnictwo – 2.470,2 tys. zł, co stanowiło 86,9% wydatków, 
• Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska– 158,4 tys. zł, co stanowiło 5,6% wydatków 

inwestycyjnych, 
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• Transport i łączność – 100,3 tys. zł, co stanowiło 3,5% wydatków, 
• Oświata i wychowanie – 62,3 tys. zł – 2,2% wydatków inwestycyjnych ogółem. 
 
W 2007 zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2.710 tys. Najwięcej środków pochłonęły: 
• Rolnictwo i Leśnictwo – 1.868 tys. zł, co stanowiło 68,9% wydatków, 
• Kultura – 313,1 tys. zł (11,6% wydatków), 
• Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska– 267,9 tys. zł, co stanowiło 9,9% wydatków 

inwestycyjnych, 
• Transport i łączność – 123,2 tys. zł, co stanowiło 4,5% wydatków inwestycyjnych, 
• Oświata i wychowanie – 112,5 tys. zł – 4,2% wydatków inwestycyjnych ogółem. 
 

Tabela 4.7. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu Gminy 

Rok Wydatki inwestycyjne 
Udział inwestycji w 

wydatkach budżetowych 

2003 501.487 6,6% 

2004 1.128.324 12,2% 

2005 2.785.257 23,5% 

2006 2.841.843 20,5% 

2007 2.710.175 18,1% 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 

 
Proporcje inwestycji do całkowitych wydatków budżetowych zostały w formie graficznej 
zilustrowane na Wykresie 4.8.  
 

Wykres 4.8. Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w Gminie (w zł) 
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Struktura wydatków inwestycyjnych zmieniała się w analizowanym okresie. W każdym roku 
wysoki udział stanowiły wydatki w dziale Rolnictwo i Leśnictwo (od 2,8% w roku 2003 do 
68,9% w roku 2007), ponadto Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (od 64,4% w 2003 
roku do 9,9% w 2007 roku), Transport i łączność (od 18,7% w 2003 roku do 4,5% w roku 2007), 
kultura (0,6% w roku 2005 i wzrost do 11,6% w 2007 roku), Oświata i wychowanie wraz 
z Edukacyjną opieką wychowawczą (od 0,2% w 2003 roku do 4,2% w 2005 roku), Gospodarka 
mieszkaniowa oraz Administracja publiczna i bezpieczeństwo (spadek odpowiednio o 8 i 4,9 
punktów procentowych w analizowanym okresie). W formie graficznej dane te przedstawia 
Wykres 4.9. 
 

Wykres 4.9. Struktura wydatków inwestycyjnych 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
4.4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Gmina dysponuje środkami gromadzonymi na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska. 
Wpływy stanowią głównie opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, opłaty za 
składowanie odpadów, za zrzut ścieków oraz za emisję. Wydatki z kolei są związane                  
z działaniami związanymi z ochroną środowiska (działalność bieżąca: działalność 
proekologiczna, nasadzenia drzew i krzewów, segregacja i wykorzystanie odpadów, działalność 
inwestycyjna: sieci wodociągowe, modernizacja kotłowni, etc.). 
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5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
 
5.1. Podmioty gospodarcze 
 
Jak wspominano na początku Raportu, Gmina Lipno to gmina o charakterze rolniczym. Zgodnie 
z dostępnymi danymi statystyki publicznej liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w rejestrze REGON wyniosła w 2006 roku 619. Liczba podmiotów zmieniała się 
w analizowanym okresie. Zmiany przedstawia Wykres 5.1. 
 

Wykres 5.1. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w latach 2002-2006 
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  Źródło: Statystyka Publiczna GUS Warszawa  

 
Ponieważ oprócz zmian liczby podmiotów, zmieniała się również liczba ludności, więc zmienna 
była także liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Tendencje te przedstawia 
Wykres 5.2. 
 

Wykres 5.2. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w latach 2002-2006 
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   Źródło: Statystyka Publiczna GUS Warszawa  
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Liczba podmiotów, przypadających na 1 tys. mieszkańców wyniosła w 2006 roku 106,7, co dla 
Gminy wiejskiej jest wysokim wskaźnikiem - wyższym niż średnia dla powiatu, województwa       
i kraju. Dane porównawcze przestawia Wykres 5.3. 
 
Wykres 5.3. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w przekroju terytorialnym 
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                 Źródło: Dane rejestru REGON, GUS, Warszawa  

 
W strukturze przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON dominuje własność prywatna 
(w 2006 roku na ogólną liczbę 619 przedsiębiorstw aż 606 było prywatnych), ze zdecydowaną 
przewagą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (501 podmiotów)5.  
 
Strukturę branżową przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2006 roku 
przedstawia Wykres 5.4. Na koniec 2006 roku działało 86 zakładów w sektorze produkcyjnym, 
71 w budownictwie, 172 w handlu, 35 w transporcie, 97 w rolnictwie, 158 w pozostałych 
sektorach. 

Wykres 5.4. Struktura branżowa przedsiębiorstw w 2006 roku 

 
     Źródło: Dane Główny Urząd Statystyczny 

                                                 
5 Statystyka Publiczna GUS Warszawa 2007 
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Największe przedsiębiorstwa w Gminie, to: 
• Depolex – tapicerstwo meblowe skórzane – ok. 520 osób zatrudnionych,  
• Astromal – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych – ok. 110 osób zatrudnionych,  
• Profiloplast – produkcja okien PCV – ok. 100 osób zatrudnionych,  
• Janser Polska – wykładziny, maszyny, odzież robocza – ok. 30 osób zatrudnionych,  
• Langner – wytwórstwo artykułów z tworzyw sztucznych – ok. 25 osób zatrudnionych,  
• Bumet – Grekor – produkcja i montaż okien PCV i aluminium – ok. 15 osób zatrudnionych,  
• Rodon – części samochodowe,  
• Genderka – produkcja styropianu, ok. 25 osób zatrudnionych, 
• Simexim Szymon Szymkowiak – serwis komputerowy – ok. 20 osób zatrudnionych, 
• Agregaty – produkcja i sprzedaż agregatów, 
• Ciastkarnia K. Kolan – ok. 10 osób zatrudnionych, 
• Piekarnia K. Kolan, 
• Jespol – gastronomia, stacja paliw, 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
• Produkcja makaronów „Anna” Wujczak Anna, 
• WKS M. Lewandowska – produkcja koncentratów spożywczych, 
• Hurtownia narzędzi i artykułów przemysłowych W. Napierała, 
• Olsen – blacharstwo i mechanika pojazdowa, 
• Chudak – sprzedaż opału i nawozów, 
• Auto – Handel – auto części, 
• Polter – hurtownia zabawek, 
• Peksol – produkcja soli spożywczej, 
• Ascot – produkcja mebli kuchennych – ok. 12 osób zatrudnionych, 
• Dom-Bud – stolarka budowlana usługi i produkcja – ok. 20 osób zatrudnionych, 
• Da – Ko – wkłady kominowe. 
 
 
Tereny inwestycyjne na terenie Gminy Lipno 
 
Na terenie Gminy Lipno znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Są to tereny 
prywatne. Bezpośrednie sąsiedztwo miejskiej aglomeracji leszczyńskiej, wpływa na to, że 
w szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne. Są 
również miejsca dla rozwoju aktywności gospodarczej. Dla inwestorów nie bez znaczenia jest 
fakt, iż Gminę Lipno przecina droga o znaczeniu krajowym relacji Poznań – Wrocław (nr 5) oraz 
trakcja kolejowa. 
 
Na koniec 2007 roku na terenie Gminy znajdowały się następujące tereny inwestycyjne: 
• Obszary o powierzchni około 47 ha w obrębie geodezyjnym wsi Lipno z przeznaczeniem pod 

obiekty składowo-magazynowe, obiekty obsługi komunikacji z zakresu zaopatrzenia                
w paliwo i parkowania pojazdów oraz dopuszczalnie pod obiekty usług handlowych, 
rzemieślniczych i gastronomicznych, 

• Obszar o powierzchni 9,92 ha położony w miejscowości Lipno i przeznaczony pod teren 
zorganizowanej działalności gospodarczej o charakterze przemysłowo – składowym (działka 
stanowi własność Gminy), 

• Obszar o powierzchni 35,9 ha w obrębie geodezyjnym wsi Wilkowice przeznaczony pod 
funkcję przemysłowo - produkcyjną oraz pod składy, magazyny i hurtownie. 
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5.2. Rolnictwo 
 
Jak wspomniano we wstępnej części Raportu, użytki rolne zajmują 7.336 ha, czyli stanowią 
prawie 71% powierzchni Gminy (por. Wykres 2.1). Gmina nie posiada gleb klasy bonitacyjnej I, 
a gleby klasy II i III stanowią ponad 20% powierzchni gruntów ornych. W Gminie przeważa 
udział gruntów klasy IV (ponad 47% powierzchni), co wskazuje na względnie korzystne warunki 
do gospodarowania rolniczego. Klasy najsłabsze (V-VI) stanowią prawie 33% powierzchni 
gruntów ornych. 
Grunty orne zajmują zdecydowaną większość (prawie 92% powierzchni) terenów 
wykorzystywanych przez działalność rolniczą (por. Wykres 2.2). Strukturę upraw w Gminie 
w 2006 roku przedstawia Wykres 5.5. W strukturze tej przeważają zboża (88,4% całości upraw), 
głównie pszenżyto ozime (30,2), żyto (20,2%), pszenica ozima (14,2%) oraz jęczmień jary 
(10,7%). 
 
W strukturze gospodarstw rolnych zwraca uwagę wysoki udział gospodarstw o powierzchni do 
5 ha. Stanowią one aż ponad 58% z ogólnej liczby gospodarstw, gospodarując zaledwie na 833 
ha. Należy zakładać, że praca w rolnictwie nie jest głównym źródłem utrzymania dla właścicieli 
tych gospodarstw. Dużych gospodarstw (powyżej 15 ha powierzchni) jest tylko 77 i gospodarują 
na areale blisko 1.600 ha. Szczegółowe dane o rozkładzie wielkości gospodarstw i zajmowanej 
przez nie powierzchni użytków przedstawiają Wykresy 5.6. i 5.7. 
 

Wykres 5.5. Struktura upraw w Gminie 
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 Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
W sumie na terenie Gminy w 2006 roku znajdowało się 799 indywidualnych gospodarstw 
rolnych, które gospodarowały na areale 4.894,7 ha. 
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Wykres 5.6. Liczba gospodarstw według wielkości 

 
  Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 

 
 

Wykres 5.7. Struktura obszarowa gospodarstw 

 
  Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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6. MIENIE KOMUNALNE 
 
Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały przedstawione w Tabeli 
6.1. 
 

Tabela 6.1. Dane na temat mienia komunalnego Gminy 

Opis mienia według grup rodzajowych 
2002 2003 2004 2005 2006 

Łączna ilość 

I. Grunty komunalne ogółem w ha 280,04 273,63 275,79 277,44 301,32 
1. Grunty orne 95,17 88,17 78,25 78,25 78,25 

2. Drogi 137,75 138,55 139,25 140,72 163,70 

3. Lasy 42,62 42,62 42,62 42,62 42,62 

4. Place i tereny zielone - - - - - 

5. Ogrody działkowe - - - - - 

6. Tereny rekreacyjne 3,25 3,79 5,75 5,93 6,83 

7. Działki budowlane 1,25 0,5 - - - 

8. Działki przemysłowo – handlowe - - 9,92 9,92 9,92 

9. Cmentarze komunalne - - - - - 

10. Inne - - - - - 

II. Obiekty komunalne      

1. Budynki mieszkalne 10 7 8 8 8 

2. Budynki niemieszkalne, budowle - - - - - 

3. Obiekty szkolne 5 5 5 5 5 

4. Obiekty przedszkolne 5 5 5 5 5 

5. Miejsko – gminne biblioteki - - - - - 

6. Ośrodki kultury i świetlice 10 10 10 11 11 

7. Ośrodki sportu i rekreacji - - - - - 

8. Obiekty służby zdrowia 1 1 1 1 1 

9. Placówki usługowo – handlowe - - - - - 

10. Inne - Budynki gospodarcze 10 7 8 8 8 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że łączna powierzchnia gruntów komunalnych w ostatnich 5 
latach nie ulegała większej zmianie – nastąpił wzrost o 21,28 ha. 
 
Jeżeli chodzi o obiekty komunalne, to ich łączna liczba zmalała o 3, w wyniku spadku liczby 
budynków mieszkalnych i innych budynków gospodarczych. 
 
Informacje na temat wybranych aspektów finansowych, związanych z gospodarowaniem 
mieniem komunalnym, przedstawiono w kolejnej Tabeli 6.2. 
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Tabela 6.2. Dane na temat finansów mienia komunalnego Gminy 

L.p. Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 

  Lokale użytkowe      

1 Lokale użytkowe liczba szt. 6 6 6 6 6 

2 Lokale użytkowe powierzchnia m2  215 261 287 287 274 

3 Czynsz za lokale użytkowe (za 1m2) netto 4,10-8,20 4,10-8,20 4,10-10,25 4,10-10,25 4,10-10,25 

4 
Środki uzyskane z wynajmu lokali 
użytkowych 

15.052 15.518 16.222 16.392 16.349 

5 
Środki uzyskane ze sprzedaży lokali 
użytkowych  

0 0 0 0 0 

  Mieszkania komunalne      

6 
Czynsz za mieszkania komunalne (za 
1m2) netto 

0,81-2,20 0,85-2,56 0,85-2,56 0,94-2,75 0,94-2,75 

7 
Środki uzyskane z wynajmu mieszkań 
komunalnych  

29.238 45.336 49.415 59.669 61.366 

8 
Dopłaty z budżetu do utrzymania 
mieszkań komunalnych 

0 0 0 0 0 

9 Remonty mieszkania komunalne 16.941 18.268 12.081 14.902 20.625 

10 Inwestycje mieszkania komunalne 0 0 0 0 0 

11 Sprzedaż mieszkań komunalnych szt. 1 0 1 0 0 

12 
Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań 
komunalnych 

5.000 0 31.914 0 0 

  Grunty komunalne      

14 Sprzedaż gruntów komunalnych szt.  9 19 3 3 4 

15 Sprzedaż gruntów komunalnych ha 1,74 3,21 0,95 0,38 0,52 

16 
Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów 
komunalnych i nieruchomości 

81.700 207.400 39.368 49.410 106.750 

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Stan liczbowy mieszkań komunalnych zmniejszał się – w ostatnich 5 latach Gmina zbyła 2 
mieszkania za łączną kwotę 36.914 zł. Utrzymywanie mieszkań komunalnych stanowi dość 
znaczne obciążenie dla budżetu Gminy, mimo że w ciągu 5 lat maksymalna stawka czynszu za     
1 m² wzrosła z 2,20 do 2,75 zł za 1 m². W analizowanym okresie wpływy z wynajmu mieszkań 
komunalnych wyniosły łącznie 245.024 zł. Ponadto Gmina musi dokonywać remontów 
mieszkań, na co przeznaczyła w latach 2002 - 2006 blisko 82.817 zł. 
 
W zasobach Gminy znajduje się 6 lokali użytkowych. W latach 2002-2006 przychody Gminy          
z tytułu wynajmu lokali użytkowych sięgnęły 79.533. zł.  
W latach 2002 - 2006 Urząd Gminy sprzedał 38 działek o łącznej powierzchni 6,8 ha, dzięki 
czemu budżet Gminy został zasilony kwotą 484.628 zł. 
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7. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
7.1. Sytuacja mieszkaniowa 
 
Najważniejsze dane, dotyczące sytuacji mieszkaniowej w Gminie, zestawiono poniżej               
(na podstawie danych GUS). 
 

Tabela 7.1. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 

Liczba mieszkań 1.325 1.394 1.422 1.450 1.462 

Liczba izb mieszkalnych 5.795 6.113 6.296 6.469 6.535 

Powierzchnia mieszkalna (m2) 124.059 131.895 136.544 141.479 143.106 

Liczba mieszkań oddanych do użytku 6 30 30 46 22 

Liczba izb oddanych do użytku 33 172 197 282 119 

Powierzchnia oddana do użytku (m2) 1.184 4.633 5.055 8.094 2.857 

Liczba budynków mieszkalnych 
oddanych do użytku 

6 30 - - - 

Kubatura budynków mieszkalnych (m3) 6.543 22.208 - - - 

Liczba budynków niemieszkalnych 
oddanych do użytku 

1 18 - - - 

Kubatura budynków niemieszkalnych 
(m3) 

500 21.315 - - - 

Źródło: Bank danych regionalnych GUS, Warszawa 
 
W okresie 2002 - 2006 liczba mieszkań w Gminie wzrosła o ponad 10%. Liczba izb 
mieszkalnych przypadająca na jedno mieszkanie podniosła się nieznacznie z 4,4 w 2002 roku do 
4,5 w roku 2006, natomiast średnia powierzchnia mieszkalna podniosła się o 4,3 m2 do prawie   
98 m2. 
 
Łączna liczba mieszkań oddanych do użytku w badanym okresie wyniosła 134, izb – 803, 
a powierzchnia – 21.823m². 
 
Liczba oddawanych do użytku budynków mieszkalnych w latach 2002 - 2003 wzrosła 
pięciokrotnie do 30, a liczba oddawanych do użytku budynków niemieszkalnych wzrosła o 18 
sztuk.  
 
Na warunki życia mieszkańców wpływ ma także stan zaopatrzenia mieszkań w wodociąg, 
centralne ogrzewanie i gaz. Strukturę tę przedstawia Tabela 7.2.  
 
Z analizy wynika, że prawie wszystkie mieszkania posiadają bieżącą wodę, ustęp spłukiwany 
i łazienkę, a zdecydowana większość centralne ogrzewanie, przez co Gmina nie odbiega od 
średniej w powiecie. 
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Tabela 7.2. Wyposażenie mieszkań na terenie w wodociąg, łazienkę i gaz w 2006 roku 

Wyszczególnie-
nie 

 

Ogółe
m 

Wyposażenie mieszkań na terenie Gminy Lipno 

Wodociąg 
Ustęp 

spłukiwany 
Łazienkę 

Centralne 
ogrzewanie 

Gaz z sieci 

Liczba mieszkań 1.462 1.434 1.296 1.311 1.048 b.d. 

W % ogółu 
mieszkań 

100 98,1 88,6 89,7 71,7 b.d. 

 Powiat leszczyński 

Liczba mieszkań 12.592 12.332 11.264 11.314 9.118 1.571 

W % ogółu 
mieszkań 

100 97,9 89,4 89,8 72,4 12,4 

Źródło: Polska Statystyka Publiczna GUS, Warszawa  
 
 

Tabela 7.3. Liczba wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych w Gminie  
w latach 2000 - 2006 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Lesznie 
 
Z Tabeli 7.3. wynika, iż w latach 2000 - 2006 liczba pozwoleń na budowę domów 
jednorodzinnych wzrosła o 87% (nominalnie o 27). W roku 2006 najwięcej pozwoleń na budowę 
dotyczyło miejscowości Wilkowice (58,6%), Lipno (25,9%) i Smyczyna (5,1%). 
 
W okresie analizy wzrosła także czterokrotnie liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy 
dla budowy domów jednorodzinnych (nominalnie o 54). Najwięcej decyzji w 2006 dotyczyło 
miejscowości Wilkowice (51,4%), Mórkowo (19,4%) i Lipno (15,3%).  
 
Syntetyczną informację w zakresie liczby pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy 
dla domów jednorodzinnych prezentuje Wykres 7.1. 
 
Powyższe informacje odzwierciedlają dynamiczny wzrost rynku budowlanego w całym kraju, co 
wynika m.in. z poprawy sytuacji materialnej mieszkańców i jej siły nabywczej. 
 

Miejscowość 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Goniembice 0 1 0 0 1 0 0 
Górka Duchowna 0 1 0 1 0 0 2 
Gronówko 0 2 0 0 1 0 0 
Klonówiec 0 1 1 0 1 1 1 
Lipno 9 13 3 7 7 10 15 
Mórkowo 0 2 0 0 1 4 2 
Radomicko 0 3 0 0 0 0 0 
Smyczyna 3 0 1 5 1 3 3 
Sulejewo 0 0 0 1 0 0 0 
Targowisko 0 0 0 0 0 0 1 
Wilkowice 19 32 6 18 28 29 34 
Wyciążkowo 0 2 0 0 0 2 0 
Żakowo 0 1 0 0 0 0 0 

SUMA 31 58 11 32 40 48 58 
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Wykres 7.1. Liczba wydanych pozwoleń na budowę i decyzji o warunkach zabudowy dla domów 
jednorodzinnych w Gminie w latach 2000 - 2006 
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           Źródło: Dane Starostwa Powiatowego w Lesznie i Urzędu Gminy w Lipnie 
 
 
7.2. Wodociągi 
 
Na 5.969 mieszkańców, z sieci wodociągowej korzysta 5.956 osób, czyli 99,78%. Na koniec 
2006 roku liczba przyłączy wynosiła 1.663, a łączna długość sieci wodociągowej w Gminie 
wynosiła 73,17 km. Rozwój sieci wodociągowej został przedstawiony na Wykresie 7.2. 
 
Wykres 7.2. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 2002 – 2006 
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    Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie i Zakładu Usług Wodnych we Wschowie 
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Łączna produkcja wody w latach 2002-2006 stale rosła - z 378 tys. m³ do 393 tys. m³, czyli ok. 
4%. Sprzedaż w latach 2002-2006 wzrosła natomiast z 281 tys. m³ do 288 tys. m³, czyli ponad 
2%. W formie graficznej powyższe dane zostały przedstawione na Wykresie 7.3.  
 
Stawka opłat za wodę w 2002 roku wynosiła 1,97 zł, a w 2006 roku 2,49 zł za 1m3. Warte 
podkreślenia jest to, że gospodarka wodociągowa jest rentowna. Sytuację z lat 2002 - 2006 
przedstawia Wykres 7.4. 
 

Wykres 7.3. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2002 - 2006 (tys. m³) 
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           Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie i Zakładu Usług Wodnych we Wschowie 
 

Wykres 7.4. Przychody i koszty gospodarki wodociągowej w latach 2002 - 2006 
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Straty w sieci wodociągowej są dość wysokie i w ostatnim roku analizy oscylują w granicach 
27% (w 2002 roku wynosiły 26%). Są one spowodowane brakiem opomiarowania wody 
pobieranej na cele p-poż., płukaniem linii oraz awariami. 
 
W związku z wystąpieniem Gminy Lipno z dniem 31 grudnia 2007 roku ze Związku 
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie od 1 stycznia 
2008 roku eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Lipno będzie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. 
 
7.3. Kanalizacja 
 
Ścieki z terenu Gminy oczyszczane są w oczyszczalni w Henrykowie, Gmina Święciechowa. Na 
terenie Gminy w miejscowości Wilkowice znajduje się naturalna roślinno - stawowa 
oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wilkowicach (przepustowość 9m3/d). Rozwój 
sieci w kolejnych latach przedstawiono na Wykresie 7.5. 
 

Wykres 7.5. Długość sieci kanalizacyjnej i liczba przyłączy (wartości narastające) 
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  Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie i  MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie 
 
Z Wykresu 7.5. wynika, że najwięcej inwestycji poczyniono w 2006 roku, dzięki czemu długość 
sieci kanalizacyjnej wzrosła 2-krotnie w porównaniu do roku 2005, co przełożyło się na wzrost 
liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej. 
 
Aktualna opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosi 3,51 zł. Analizując dane za lata 2005 
i 2006 koszt oczyszczania ścieków jest wyższy niż przychody, stąd gospodarka kanalizacyjna nie 
jest rentowna. Obrazuje to Wykres 7.6. 
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Wykres 7.6. Koszty i przychody w gospodarce kanalizacyjnej w latach 2005-2006 
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  Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie i  MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie 
 
7.4. Gospodarka odpadami stałymi 
 
Na terenie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która obejmuje tworzywa 
sztuczne, szkło białe i kolorowe, makulaturę, baterie i akumulatory małogabarytowe oraz 
przeterminowane leki. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów znajdują się w 15 sołectwach. 
W przyszłości rozważa się możliwość wprowadzenia workowego systemu zbiórki odpadów. 
 
Gmina dofinansowuje utylizację odpadów zawierających azbest, zgodnie z programem utylizacji 
azbestu. Wywiązuje się także z obowiązku organizacji zbiórki zużytego sprzętu gospodarstwa 
domowego elektrycznego i elektronicznego. Jednostki budżetowe na własne potrzeby prowadzą 
zbiórkę metali oraz makulatury. 
 
System zbierania odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących z gospodarstw domowych 
oparty jest na gromadzeniu ich w typowych pojemnikach. Odbiorem tych odpadów zajmuje się 
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie. 
 
Gmina współorganizuje i współfinansuje konkursy promujące selektywną zbiórkę odpadów.  
 
Razem z 16 gminami subregionu leszczyńskiego współuczestniczy w realizacji (prowadzonej 
przez Miasto Leszno i Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie) Grupy Projektów 
Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi 
w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Grupa Projektów obejmuje realizację dwóch Projektów: 
• Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani – realizowana przez Miejski 

Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie, 
• Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów – realizowane przez Miasto Leszno. 
Beneficjentami środków unijnych jest Miasto Leszno i Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.    
w Lesznie. 
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7.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz 
 
Na terenie Gminy Lipno zlokalizowane są: 

- 63 stacje transformatorowe zasilające w energię elektryczną istniejących odbiorców 
komunalnych i niewielkich odbiorców przemysłowo – usługowo – handlowych po stronie 
nn 0,4 kV, 

- 6 stacji transformatorowych zasilających po stronie SN15kV indywidualnych odbiorców 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Zasilanie przedmiotowych stacji odbywa się poprzez Główny Punkt Zasilania 110/15 GPZ 
Śmigiel. Dynamiczny rozwój miejscowości Lipno, Wilkowice, Gronówko spowoduje                  
w przyszłości zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. 
 
W miejscowości Wilkowice dotychczas wybudowano 7.472,3 mb sieci gazowej oraz 91 
przyłączy gazowych. W latach 2008 – 2009 planowana jest budowa sieci gazowej                     
w miejscowości Wilkowice w ramach III etapu gazyfikacji o długości ok. 7.768 mb.  
 
7.6. Telefonizacja, usługi pocztowe 
 
Gmina Lipno leży w zasięgu sieci wszystkich polskich operatorów telefonii komórkowej: Era, 
Plus, Orange oraz Play. Nie ma również problemów z dostępem do sieci telefonii przewodowej. 
 
Na terenie Gminy Lipno znajdują się: 
• Stacja bazowa telefonii komórkowej PTC ERA o nazwie 45022.05 E261_Radomicko na 

działce nr geod. 307 obręb Radomicko, 
• Stacja bazowa telefonii komórkowej PTK Centertel oznaczonej numerem 4312 „D5 Lipno” 

na działce nr geod. 84/1 obręb Lipno. 
 
W zakresie usług pocztowych działają na terenie Gminy: 
• Filia Pocztowa w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 53, 64-111 Lipno, 
• Filia Pocztowa w Wilkowicach, ul. Święciechowska 24, Wilkowice, 64-115 Święciechowa. 
 
7.7. Drogownictwo i komunikacja 
 
Przez Gminę Lipno przebiega droga krajowa nr 5 Poznań – Wrocław oraz linia kolejowa relacji 
Poznań – Wrocław.  
 
Drogi 
 
W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg: 
• Drogi krajowe – 9,65 km – droga nr 5 relacji Poznań – Wrocław biegnąca od granicy miasta 

Leszna do granicy Gminy Śmigiel - Radomicko, 
• Drogi powiatowe – 51,18 km, w tym 7,7 km dróg nieutwardzonych: 
• Nr 4757P Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Sulejewo do granicy              

z Gminą Osieczna, 
• Nr 4766P Górka Duchowna – Żakowo do drogi powiatowej Nr 4767P, 
• Nr 4767P Lipno od drogi krajowej nr 5 – Goniembice do Gminy Osieczna (droga 

wojewódzka nr 432), 
• Nr 4769P Błotkowo – Smyczyna – Lipno do drogi krajowej nr 5, 
• Nr 4768P Radomicko – Boguszyn do granicy Gminy Święciechowa, 
• Nr 4770P Droga powiatowa nr 4769P – Mórkowo – Wilkowice do drogi krajowej nr 5, 
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• Nr 4771P Droga krajowa nr 5 – Wilkowice do granicy Gminy Święciechowa, 
• Nr 4777P Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko do granicy miasta Leszno, 
• Nr 3938P Sierpowo od granicy powiatu leszczyńskiego – Lipno, 
• Nr 3937P Stare Bojanowo od granicy powiatu leszczyńskiego – Sulejewo. 

• Drogi gminne – 62,5 km, w tym 44,8 km dróg nieutwardzonych. 
• Nr 712848P Maryszewice, 
• Nr 712849P ul. Nowa w Wilkowicach, 
• Nr 712850P ul. Lipowa w Wilkowicach, 
• Nr 712851P ul. Boczna w Wilkowicach, 
• Nr 712852P Wilkowice, droga przy cmentarzu do granicy Gminy Święciechowa, 
• Nr 712853P Wilkowice Piorunowo, 
• Nr 712854P Karolewko droga nr 5 do ul. Mórkowskiej, 
• Nr 712855P Mórkowo – granica Gminy Święciechowa, 
• Nr 712856P Droga nr 5 – Mórkowo do granicy Gminy Włoszakowice, 
• Nr 712857P ul. Jackowskiego w Lipnie – droga powiatowa nr 4770 P Mórkowo, 
• Nr 712858P ul. Okrężna w Lipnie, 
• Nr 712859P ul. Pocztowa w Lipnie, 
• Nr 712860P ul. Krańcowa w Lipnie, 
• Nr 712861P Nowe Mórkowo – Smyczyna do granicy Gminy Krzycko Wielkie, 
• Nr 712862P Targowisko – Nowe Mórkowo do krzyżówki, 
• Nr 712863P Górka Duchowna – Sierpowo (granica Gminy Śmigiel), 
• Nr 712864P Górka Duchowna – Olszewo (granica Gminy Śmigiel), 
• Nr 712865P Górka Duchowna, 
• Nr 712866P Ratowice – Koronowo – Goniembice, 
• Nr 712867P Koronowo – Żakowo, 
• Nr 712868P Goniembice – Wolkowo (granica Gminy Osieczna), 
• Nr 712869P Żakowo – Lipno, 
• Nr 712870P Lipno Nowe (Huby) - Lipno, 
• Nr 712871P Żakowo – Klonówiec – Gronówko – droga nr 5, 
• Nr 712872P Goniembice – Klonówiec – droga nr 5. 

 
Gmina posiada „Studium budowy drogi ekspresowej S - 5 relacji Poznań – Wrocław na odcinku 
Leszno – Wilkowice – Mrówkowo – Smyczyna – Radomicko – Targowisko do granicy Gminy 
Śmigiel.” 
Zmiana połączeń drogowych nastąpi po wybudowaniu drogi krajowej S – 5 relacji Poznań – 
Wrocław. Odciążona zostanie wówczas droga krajowa nr 5 przebiegająca przez miejscowości: 
Karolewko, Lipno, Radomicko. 
 
Komunikacja 
 
System komunikacji publicznej na terenie Gminy Lipno przedstawia się następująco: 
• Gmina Lipno posiada dobre rozwiązanie sieci PKP relacji Poznań – Wrocław, znajduje się 

tutaj również linia kolejowa relacji Leszno – Zbąszyń ze stacją w Wilkowicach                   
o nieznacznym stopniu wykorzystania, 

• Sieć komunikacyjna PKS relacji Leszno – Lipno – Kościan i Leszno – Gronówko – 
Wyciążkowo – Goniembice – Osieczna i dalej do miasta Kościan.  

         Funkcjonuje również w dni powszechne kurs przez miejscowości Leszno – Klonówiec –       
Lipno – Żakowo – Górka Duchowna – Sulejewo – Śmigiel, 
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• Komunikacja miejska – funkcjonują kursy relacji Leszno – Wilkowice – Mórkowo               
i z powrotem. 
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8. POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 
MIESZKAŃCÓW GMINY 

 
8.1. Pomoc społeczna 
 
Pomocą społeczną zajmuje się w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. Głównym 
celem jego działalności jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz 
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (zadania zgodnie 
z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 Nr 64, poz. 593). 
Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera Tabela 8.1. 
 
Tabela 8.1. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2002 i 2006 

roku 

 Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba środowisk 

2002 2006 

1.  Ubóstwo 179 149 

2.  Bezdomność 2 2 

3.  Bezrobocie 118 82 

4.  Niepełnosprawność 78 47 

5.  Długotrwała lub ciężka choroba 48 28 

6.  Przemoc w rodzinie 3 2 

7.  Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 36 15 

8.  
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych 

57 72 

9.  
Trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

3 0 

10.  Alkoholizm lub narkomania 10 4 

11.  Klęski żywiołowe lub ekologiczne 0 206 
Źródło: Dane GOPS w Lipnie  
 
Różnorodnymi formami pomocy objęto w 2006 roku na terenie Gminy 607 środowisk. 
Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w Gminie są: klęska 
żywiołowa lub ekologiczna, ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, niepełnosprawność. Największy wzrost środowisk objętych pomocą dotyczy 
grupy osób dotkniętych klęską żywiołową (o 100%) lub ekologiczną oraz bezradnością 
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (o 26%), natomiast pozytywnym aspektem jest 
spadek liczby środowisk dotkniętych alkoholizmem i narkomanią (o 60%), potrzebą ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietności (o 58%). W 2006 nie pojawiła się potrzeba pomocy 
w zakresie trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 
Z punktu widzenia kategorii zadań pomoc społeczna w Gminie przedstawiała się następująco 
(Tabela 8.2): 
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Tabela 8.2. Liczba środowisk objętych pomocą finansową i pracą socjalną w 2006 roku 

Wyszczególnienie Liczba odbiorców Koszty (zł) 

Świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych 

217 254.532 

Świadczenia przyznane w 
ramach zadań własnych 

766 350.714 

Źródło: Dane GOPS w Lipnie 
 
Szczegółowy rozkład udzielonej pomocy w zakresie zadań zleconych przedstawia Tabela 8.3. 
 
Tabela 8.3. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Gminy w 2006 roku 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba odbiorców Koszty 

1 zasiłki stałe 11 34.023 

2 
zasiłek celowy - klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

206 218.412 

3 składka na ubezpieczenie zdrowotne                  6 2.097 

 Razem 223 254.532 
          Źródło: Dane GOPS w Lipnie 
 
Z Tabeli 8.3. wynika, iż w 2006 roku ok. 86% całej pomocy przeznaczono na zasiłek celowy – 
klęska żywiołowa lub ekologiczna, około 13% na zasiłki stałe, 1% na składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne, emerytalne i rentowe. 
 
Oprócz świadczeń wskazanych w powyższej Tabeli 8.3 Gmina realizowała w ramach zadań 
zleconych pomoc finansową w następującym zakresie: 
• Zasiłki rodzinne (11.646 świadczeń o wartości 596.790 zł), 
• Dodatki do zasiłków rodzinnych (6.613 świadczeń o wartości 636.154 zł), 
• Zasiłki pielęgnacyjne (1.059 świadczeń o wartości 156.015 zł), 
• Świadczenia pielęgnacyjne (54 świadczenia o wartości 22.680 zł), 
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (63 świadczenia o wartości 63.000 zł), 
• Wydatki na zaliczki alimentacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (20 

świadczeń o wartości 99.197 zł). 
 
Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań własnych Gminy, zostały zamieszczone 
w Tabeli 8.4. 
 
Tabela 8.4. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminie w 2006 roku 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba odbiorców Koszty 

1 Zasiłki celowe 84 41.604 
2 Zasiłki celowe specjalne 35 9.595 

3 Zasiłki okresowe  62 62.822 

4 Dożywianie dzieci 103 37.843 

5 Dodatki mieszkaniowe 101 100.430 
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6 DPS-y 5 41.282 

7 Noclegownia 1 1.201 

8 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 375 55.937 

 Razem 766 350.714 
Źródło: Dane GOPS Lipno 

 
W ramach zadań własnych, w 2006 roku prawie 29% środków przeznaczono na dodatki 
mieszkaniowe, prawie 18% na zasiłki okresowe, 16% na pomoc w zakresie dożywiania, a po 
11,5% na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej i zasiłki celowe, prawie 11% na dożywianie 
dzieci i 2,7% na zasiłki celowe specjalne oraz 0,3% na noclegownię. 
 
Rodziny zastępcze6 
Na terenie Gminy Lipno funkcjonowało na dzień 12.11.2007 roku 6 rodzin zastępczych, 
pełniących opiekę nad 10 dziećmi, w tym: 
• 4 rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 
• 1 rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem, 
• 1 zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza. 
 
Osoby niepełnosprawne 
W 2007 roku z dofinansowania ze środków PERON skorzystało: 
• 7 osób w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 
• 28 osób, które skorzystały z turnusów rehabilitacyjnych, 
• 22 osoby w zakresie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego. 
 
8.2. Charakterystyka stanu przestępczości w Gminie 
 
Na terenie Gminy Lipno, w miejscowości Lipno znajduje się Rewir Dzielnicowych. W 2006 roku 
stwierdzono łącznie 28 przestępstw, tyle samo co w roku poprzednim. Z tej liczby 11 przestępstw 
dotyczyło kradzieży z włamaniem, 8 kradzieży mienia. Udział procentowy poszczególnych 
przestępstw w ogólnej strukturze przedstawia Wykres 8.1. 
 
Kształtowanie się podstawowych wskaźników przestępczości w latach 2005 - 2006 przedstawia 
Wykres 8.2. 
 
W I półroczu 2007 roku na terenie działania Rewiru odnotowano: 
• Przestępstwa: 

• Kradzież mienia – 5, 
• Zniszczenie mienia – 2, 
• Kradzież z włamaniem – 3. 

• Wykroczenia: 
• Kradzież cudzej rzeczy – 8, 
• Zniszczenie mienia – 4, 
• Inne – 2 

 
 

 

                                                 
6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie 
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Wykres 8.1. Struktura zanotowanych w 2006 roku przestępstw na terenie Gminy Lipno 
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              Źródło: Dane Rewiru Dzielnicowych w Lipnie 
 
 

Wykres 8.2. Podstawowe wskaźniki przestępczości Gminy Lipno w latach 2005 - 2006 
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          Źródło: Dane Rewiru Dzielnicowych w Lipnie 
 
Rada Powiatu Leszczyńskiego w dniu 27 września 2007 Uchwałą nr VIII/62/07 przyjęła 
„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego”. Powyższy program opracowany został 
przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku wspólną dla Miasta Leszna i Powiatu 
Leszczyńskiego”. 
Główne cele programy to: 
• Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
• Wzrost poczucia bezpieczeństwa własnego obywateli. 
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8.3. Ochotnicza Straż Pożarna 
 
Na terenie Gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP. Część z nich dysponuje samochodami 
pożarniczymi. Najstarsza jest OSP w Mórkowie, która powstała w 1900 roku oraz w Lipnie. 
Najmłodsza jest jednostka w Wyciążkowie. Wszystkie zrzeszają łącznie ok  470 członków.  
Obecnym Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej jest Aleksander Czajka.  
 
Wykaz jednostek OSP: 
• Jednostki typu „S”             Motopompy 

• OSP LIPNO „S 2” (KSRG)   PO5, PO3, 
• OSP RADOMICKO „S 1”   PO5, PO3, 
• OSP WILKOWICE „S 1” (KSRG) PO5, PO5, 

• Jednostki typu „M” 
• OSP GONIEMBICE „M 1”   PO5, 
• OSP GÓRKA DUCHOWNA „M 2”  PO5, PO5, 
• OSP MÓRKOWO „M 1”    PO5, 
• OSP TARGOWISKO „M 2”   PO5, PO3, 
• OSP WYCIĄŻKOWO „M 2”   PO5, PO3, 
• OSP ŻAKOWO „M 1”    PO5, 

 
Stan techniczny remiz:  
• OSP Lipno    b. dobry, 
• OSP Radomicko   b. dobry (oddana do użytku w 1998 roku), 
• OSP Goniembice   wymaga remontu - nie uregulowany tytuł własności, 
• OSP Górka Duch.   dobry, 
• OSP Mórkowo    dobry – po remoncie w 2006 roku, 
• OSP Targowisko   dobry, 
• OSP Wilkowice    b. dobry, 
• OSP Wyciążkowo   dobry, 
• OSP Żakowo    dobry. 
 
Wszystkie OSP są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Gospodarczym 
w Poznaniu.  
Jednostki OSP Lipno i OSP Wilkowice są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego. Biorą udział w zdarzeniach na terenie Gminy Lipno i na terenie gmin ościennych 
oraz Miasta Leszna. Duży procent wyjazdów do zdarzeń to wypadki drogowe. W każdym roku 
doposaża się jednostki ze środków Gminy oraz środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, aby podnosić gotowość i sprawność bojową OSP. Jednostki uczestniczące w akcjach 
ratunkowych posiadają bezpośrednią łączność z jednostką Państwowej Straży Pożarnej, Policją     
i Pogotowiem Ratunkowym. 
 
Każdego roku na terenie Gminy odbywają się gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których 
udział biorą drużyny dziecięce, młodzieżowe i seniorów w kategoriach kobiet i mężczyzn. Dla 
mężczyzn w wieku 40 lat i starszych organizowany jest także coroczny turniej Oldboyów, a jego 
podstawowym elementem jest strażacka bojówka. Pomysł zorganizowania tego typu zawodów 
zrodził się w roku 1999 i wpisał się na stałe do kalendarza gminnych imprez sportowo-
pożarniczych. Także stałym elementem popularyzacji wiedzy pożarniczej jest gminny konkurs 
plastyczny dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
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9. SŁUŻBA ZDROWIA 
 
Zapewnieniem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej zajmuje się jeden Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie z punktem lekarskim w Wilkowicach, który zasięgiem 
obejmuje mieszkańców całej Gminy. Problemem jest brak specjalistycznego sprzętu i zbyt mała 
dostępność specjalistycznych usług medycznych.  
 
Profilaktyka zdrowotna na terenie Gminy Lipno przebiega w następujących kierunkach: 
• Ośrodek Zdrowia: 

• Profilaktyka w krzewieniu osteoporozy, 
• Profilaktyka wad wzroku, 
• Profilaktyka chorób układu krążenia, 
• Profilaktyka raka piersi – USG, program „Różowa wstążeczka”, 
• Profilaktyka krzywicy u dzieci, 
• Profilaktyka anemii, miażdżycy, cukrzycy, 
• Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia, 
• Profilaktyka próchnicy zębów – fluoryzacja, 
• Profilaktyka wad postawy. 

• Programy realizowane przez Wójta – refundacja Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego: 
• Profilaktyka raka piersi – mammografia, 
• Profilaktyka prostaty – badanie PSA u mężczyzn, 
• Profilaktyka raka jelita grubego, 
• Profilaktyka chorób oczy – jaskra, itp. 
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10. OŚWIATA, KULTURA I SPORT 
 
Do właściwości organów Gminy przeszły jako zadania własne: 
• Przedszkola – z dniem 1 stycznia 1991 roku, 
• Oddziały przedszkolne – z dniem 1 stycznia 1992 roku, 
• Szkoły podstawowe – z dniem 1 stycznia 1996 roku. 
 
Aktualny wykaz placówek oświatowych podległych samorządowi: 
• Publiczne Przedszkola: 
•  Przedszkole w Lipnie: 

• Oddział w Goniembicach, 
• Oddział w Górce Duchownej, 
• Oddział im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Radomicku, 
• Oddział w Wilkowicach. 
 

• Publiczne Szkoły Podstawowe: 
• Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Goniembicach, 
• Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Górce Duchownej, 
• Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lipnie, 
• Szkoła Podstawowa w Wilkowicach. 
 

• Publiczne Gimnazja: 
• Gimnazjum im. gen. D. Chłapowskiego w Lipnie. 

 
10.1. Przedszkola 
 
W Gminie Lipno działa Przedszkole w Lipnie wraz z czterema Oddziałami. Syntetyczną 
informację na temat przedszkola zaprezentowano w Tabeli 10.1. 
 

Tabela 10.1. Podstawowe dane o przedszkolach (stan na koniec 2006) 

Wyszczególnienie Przedszkole w Lipnie 

Liczba miejsc  198 
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola (średnia w roku 
2006) 197 

w tym liczba dzieci w wieku lat 6 70 
Liczba oddziałów dla dzieci  9 
Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych 14 
Liczba etatów przeliczeniowych pracowników administracji i 
obsługi 7 
Wydatki z budżetu przedszkola ogółem (2006) 620.982 
Średnia liczba dzieci na  1 oddział  21,9 
Średnia liczba dzieci w przedszkolu na 1 nauczyciela (1 etat 
przeliczeniowy) 14,1 
Utrzymanie 1 -go przedszkolaka (w stos. do całości wyd. 
budżetu przedszkola)  

3.152 

        Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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10.2. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne. 
 
Podstawowe informacje na temat szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, którego 
prowadzenie jest zadaniem Gminy, przedstawiono w Tabelach 10.2. i 10.3. 
 

Tabela 10.2. Podstawowe dane o szkołach podstawowych (rok szkolny 2007/2008) 

Szkoły SP Lipno 
SP 

Wilkowice 
SP 

Goniembice 
SP Górka 
Duchowna 

Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2007 204 135 80 68 

w tym liczba dzieci w oddziałach „0” - - - - 

Liczba zmian  0 0 0 0 
Liczba nauczycieli dydaktycznych w etatach 
przeliczeniowych (wraz z nauczycielami w 
oddziałach "0" 

22 12 11 11 

Liczba oddziałów 12 6 6 6 

Liczba pomieszczeń do nauczania 13 7 6 6 

w tym: pracownie przedmiotowe 4 2 1 1 

Świetlica  1 1 - 1 

Stołówka  - - - - 

Gabinet stomatologiczny / lekarski  - - - - 

Sala gimnastyczna  1 - - - 

Biblioteka  1 1 1 1 

Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz z 
oddziałami "0") 2006 

1.218.653 592.105 548.211 513.824 

Liczba uczniów na 1 etat przelicz. 9,3 11,3 7,3 6,2 
Liczba uczniów na oddział 17,0 22,5 13,3 11,3 
Liczba uczniów na izbę 15,7 19,3 13,3 11,3 

Koszt utrzymania 1 ucznia 5.973,8 4.386,0 6.852,6 7.556,2 
 Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 

Tabela 10.3. Podstawowe dane Gimnazjum (rok szkolny 2007/2008) 

Szkoły 
Gimnazjum 

Lipno 

Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2007 255 

Liczba zmian  0 

Liczba nauczycieli dydaktycznych w etatach przeliczeniowych 
(wraz z nauczycielami w oddziałach "0") 

23 

Liczba oddziałów 12 

Liczba pomieszczeń do nauczania 13 

w tym: pracownie przedmiotowe 3 

 Świetlica  1 

 Stołówka  - 
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Gabinet stomatologiczny / lekarski  - 

Sala gimnastyczna  1 

Biblioteka  1 

Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz z oddziałami "0") 2006 1.390.764 

Liczba uczniów na 1 etat przelicz. 21,9 
Liczba uczniów na oddział 23,0 
Liczba uczniów na izbę 32,9 

Koszt utrzymania 1 ucznia 4.087,8 
Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 

 
W ujęciu graficznym dane dotyczące szkół zostały przedstawione na Wykresach 10.1 i 10.2. 

 
Wykres 10.1. Liczba uczniów na 1 etat przeliczeniowy (rok szkolny 2007/2008) 
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              Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 

Wykres 10.2. Liczba uczniów na 1 oddział i 1 izbę (rok szkolny 2007/2008) 
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              Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
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Z punktu widzenia warunków lokalowych najkorzystniejsza sytuacja jest w małej szkole w Górce 
Duchownej, jednak generuje ona najwyższe koszty jednostkowe. Drugą szkołą generującą 
stosunkowo wysokie koszty jest Szkoła Podstawowa w Goniembicach. Odpowiednie dane 
przedstawia Wykres 10.3. 
 

Wykres 10.3. Liczba uczniów ogółem a koszt utrzymania 1 ucznia 
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 Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Wyposażenie w pracownie komputerowe i sale gimnastyczne: 
Zarówno Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Lipno wyposażone są 
w pracownie komputerowe. Pozyskane zostały w ramach ogólnopolskiego programu „Pracownia 
komputerowa w każdej gminie”. 
 
SP Goniembice i Wilkowice od 2006 roku są wyposażone w pracownie posiadające zestawy 
składające się z 10 stacji roboczych, serwera, oraz komputera przenośnego i projektora, a także 
skanera i drukarki. Pracownie zostały utworzone w ramach realizacji projektu EFS w zakresie 
wyposażenia szkół w pracownie komputerowe w 2006 roku. 
 
Gimnazjum w Lipnie oraz SP Lipno przystąpiły do projektu współfinansowanego przez UE 
w ramach EFS „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych w 2007 
roku” i oczekują na nowy sprzęt. 
 
Na terenie Gminy znajduje się 1 sala gimnastyczna pełnowymiarowa przy Gimnazjum w Lipnie 
oraz 1 mała sala gimnastyczna. Sale te służą również uczniom Szkoły Podstawowej w Lipnie. 
Szkoły Podstawowe w Wilkowicach, Goniembicach i Górce Duchownej nie posiadają sal 
gimnastycznych. 
 
10.3. Kultura 
 
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) inicjuje, organizuje i koordynuje życie kulturalne na terenie 
Gminy Lipno. GOK zajmuje się także promocją osiągnięć kulturalnych, organizuje konkursy, 
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przeglądy, wystawy, koncerty, imprezy plenerowe, uroczystości patriotyczne oraz zajęcia 
w sekcjach zainteresowań.  
GOK w Lipnie rozpoczął działalność w maju 1991 roku. Został utworzony uchwałą nr X/57/91 
Rady Gminy Lipno z dnia 19.IV.1991 i miał prowadzić działalność upowszechniającą kulturę 
oraz koordynować działalność merytoryczną wszystkich placówek kulturalnych na terenie Gminy 
Lipno. W praktyce cele statutowe i zadania w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipnie są 
realizowane w pięciu działach tematycznych:  
1) Działalność w zakresie upowszechniania kultury,  
2) Działalność wydawnicza i dokumentacyjna,  
3) Pobudzanie i wspomaganie inicjatyw społeczno - kulturalnych,  
4) Edukacja w zakresie kultury i sztuki,  
5) Rekreacja. 
 
Poniżej przedstawiono podstawową działalność w ramach każdej z wymienionych grup. 
 
1) Działalność w zakresie upowszechniania kultury (skupia się na upowszechnianiu uznanych 

dyscyplin sztuki i kultury. Jest ona realizowana poprzez: sekcje i koła zainteresowań, 
koncerty i spektakle, wystawy). 

 
Sekcje, zespoły i koła zainteresowań: 
• Sekcja taneczna – sekcja powstała jesienią 1998 roku i składała z dwóch grup młodszej 

„Feniks” i starszej „Septymy”. Aktualnie zespół składa się z dwóch grup tanecznych, 
liczących w sumie 25 dzieci w wieku 8 – 15 lat. Uczestnicy kształtują swoje umiejętności 
w tańcu współczesnym – hip - hop oraz funky. Zespół występuje na festynach, przeglądach 
tanecznych i imprezach okolicznościowych, 

• Chór „Rapsodia” – powstał w 1998 roku i jest chórem mieszanym. W repertuarze posiada 
pieśni patriotyczne, sakralne, ludowe i biesiadne. Swoimi występami uświetnia uroczystości 
gminne, powiatowe i wojewódzkie. Chór bierze udział w przeglądach organizowanych 
przez leszczyński oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (,,Święto Pieśni”, 
„Przegląd Kolęd”) oraz koncertuje za granicą (m.in. Białoruś i Ukraina), 

• Sekcje plastyczne - w zajęciach sekcji uczestniczą dzieci od 3 do 13 roku życia. Podczas 
zajęć dzieci poznają różnorodnych techniki plastyczne. Do największych osiągnięć należą 
główne nagrody otrzymane w Ogólnopolskim Konkursie „Moja Ziemia - Mój Świat” oraz 
w Regionalnych Konkursach „Krajobraz Polski” i „Portret Wojska Polskiego”, 

• Sekcja wokalna - zajęcia obejmują ćwiczenia z emisji głosu, dykcji i elementów ruchu 
scenicznego. Do sekcji należą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

• Sekcja szachowo - warcabowa - warcaby należą do najpopularniejszych dyscyplin 
sportowych mieszkańców Gminy. Lipno zaliczane jest do głównych ośrodków gry 
w warcaby klasyczne w Polsce. Zawodnicy indywidualnie i drużynowo zajmują czołowe 
miejsca w Polsce. Od 2002 roku najlepsi członkowie sekcji są jednocześnie zawodnikami 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Roszada Lipno, 

• Artystyczne Ognisko Muzyczne - jest najstarszym kołem zainteresowań i ma za sobą 
kilkunastoletnią tradycję. Nauka gry na pianinie i instrumentach klawiszowych jest dla 
wielu uczniów pierwszym etapem na drodze do kariery. Wielu z nich po zakończeniu nauki 
w Lipnie zasila szeregi Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie. 

 
Koncerty i spektakle: 

Działalność koncertowa GOK prowadzona jest w oparciu o zespoły własne, zespoły 
z innych placówek oraz zespoły zawodowe. Zespoły własne takie jak np. chór „ Rapsodia”, 
sekcja wokalna czy sekcja taneczna biorą udział w imprezach przygotowanych dla szkół, 
samodzielnych koncertach oraz imprezach okolicznościowych. Ponadto GOK współpracuje 
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ze zespołami amatorskimi działającymi przy szkołach. Zapraszane są także zespoły 
zagraniczne oraz z innych instytucji kultury powiatu leszczyńskiego. Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipnie organizuje wiele interesujących cyklicznych imprez kulturalnych. Należą 
do ich: Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych, Przegląd Twórczości „Wielkanoc 
w tradycji”, Gminny Konkurs Piosenki, Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników 
i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka, Powiatowy Dzień Seniora, Wieczór Muzyki 
Serca. 

 
Wystawy: 

Organizowane są w GOK w Lipnie od początku jego działalności, jednak dynamiczny 
wzrost ich liczby nastąpił od momentu zaadaptowania na ten cel holu na pierwszym piętrze 
i utworzenia w tym miejscu „Galerii na piętrze”. 

 
2) Działalność wydawnicza i dokumentacyjna. 
 
• Miesięcznik „Głos Lipna” - Miesięcznik wydawany jest od kwietnia 2001 roku. 

Czasopismo ma charakter typowo lokalny. Mówi o ważnych wydarzeniach Gminy, jego 
mieszkańcach, sukcesach, problemach i historii. „Głos Lipna” redagowany jest w całości 
przez mieszkańców Gminy i pełni rolę kroniki Gminy. Pismo wydawane jest w nakładzie 
500 egzemplarzy, 

• Książka „Jubileusz parafii w Radomicku” autorstwa ks. Konrada Kaczmarka i ks. 
Stanisława Grześkowiaka przedstawia losy parafii w Radomicku od momentu jej powstania 
po czasy dzisiejsze. 

 
3) Działalność z zakresu pobudzania i wspomagania inicjatyw społeczno - kulturalnych. 

Jednym z głównych kierunków działania Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie 
warunków dla szerokiego rozwoju wszelkich form aktywności kulturalnej i społecznych jej 
mieszkańców. 

 
Młodzieżowe grupy nieformalne: 
• Klub Inicjatyw Młodzieżowych działał od 2001 do 2004 roku. Na koncie Klubu znajdują 

się wieczorki muzyczne o zróżnicowanej tematyce, dyskoteki, wycieczki do teatru, 
współredagowanie „Głosu Lipna”, wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 
wieczorki filmowe, rajd pieszy „niebieskim szlakiem po Gminie Lipno”, udział w akcjach 
takich jak „Napoleon nie śmiecił” czy „Wakacyjna przygoda”. W latach 2002 - 2003 Klub 
był podzielony na trzy grupy tematyczne: dziennikarską, fotograficzną i turystyczną. 
Aktualnie pozostała tylko grupa dziennikarska, której członkowie redagują wkładkę 
w „Głosie Lipna” o nazwie „Głos Młodych”, 

• Grupa dziennikarska - tworzy redakcję „Głosu Młodych”, który jest wydawany jako 
wkładka w miesięczniku „Głos Lipna”, 

• Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – jest grupą, która działa przez cztery 
miesiące w roku (od listopada do lutego). Bierze udział w zbiórce pieniędzy podczas 
styczniowej akcji Jurka Owsiaka. Członkowie Sztabu nie tylko są wolontariuszami, ale 
wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury planują, przygotowują i przeprowadzają finał na 
terenie Gminy Lipno.  

 
Współpraca z organizacjami społecznymi: 

Opiera się na wspólnym realizowaniu przedsięwzięć kulturalnych. Z radami sołeckimi 
organizowane są dożynki wiejskie i zajęcia wakacyjne dla dzieci. Efektem współpracy jest 
między innymi Powiatowy Dzień Seniora. 
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4) Edukacja w zakresie kultury i sztuki. 
 
• Warsztaty - GOK dba o podnoszenie wiedzy, umiejętności zwłaszcza u instruktorów i osób 

przewodzących grupom lub zespołom organizując m.in. warsztaty „Zwyczaje wiosenne 
w tradycji polskiej wsi” oraz „Niekonwencjonalne techniki plastyczne”. GOK wysyła także 
instruktorów na szkolenia organizowane przez inne instytucje kultury: Centrum Kultury 
i Sztuki w Lesznie czy Centrum Kultury i Sztuki w Poznaniu, 

• Gminna Pracownia Internetowa (GPI) powstała pod koniec 2002 roku z inicjatywy Wójta 
Gminy Lipno - Janusza Chodorowskiego. Jej główną zaletą jest ogólna dostępność, gdyż 
jest czynna codziennie od 8.00 do 19.00. Mieszkańcy Gminy Lipno korzystają z pracowni 
bezpłatnie. 

 
5) Rekreacja (festyny, zabawy, zajęcia wakacyjne).  

Działania te mają na celu zorganizowanie mieszkańcom wypoczynku i dostarczenie 
rozrywki. Głównym sposobem jego realizacji są festyny. W okresie ferii letnich i zimowych 
organizowane są dla dzieci zajęcia wakacyjne. W GOK prowadzone są także zajęcia 
aerobiku. 

 
Od 2002 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie poprzez Zarząd Główny Związku Polaków na 
Białorusi prowadzi współpracę i wymianę kulturalną pomiędzy chórem "RAPSODIA" a chórem 
"CREDO” ze Słonimia na Białorusi. 
 
 
Biblioteka 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie działa jako samodzielna instytucja kultury. Jest wpisana 
do gminnego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę. 
Biblioteka jest skomputeryzowana, posiada łącznie 6 komputerów, w tym 4 dostępne dla 
czytelników. W Lipnie i Wilkowicach działa czytelnia internetowa. 
 
Biblioteka prowadzi różnorodną działalność w zakresie popularyzacji literatury, kultury i sztuki. 
Organizowanych jest wiele form upowszechniania książek i czytelnictwa, adresowanych głównie 
do dzieci i młodzieży, w mniejszym stopniu dla czytelników dorosłych. 
 
Biblioteka organizuje: spotkania autorskie (m.in.: Elżbieta Kuśnierek, Izabela Klebańska, 
Tadeusz Bogacki, Tadeusz Wyrwa Krzyżański), konkursy literackie, rysunkowe, głośne czytanie 
- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz lekcje biblioteczne, wprowadzające dzieci do 
korzystania z katalogów i różnych informacji bibliotecznych. 
Biblioteka organizuje wystawy w galerii GOK, letnie wycieczki krajoznawcze oraz spotkania 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich (Filia Wilkowice). 
 
Podstawowe dane o Bibliotece Publicznej prezentuje Tabela 10.4. 
 



Raport o stanie Gminy Lipno 
 
 

 

70 

Tabela 10.4. Podstawowe dane o Bibliotece Publicznej w Lipnie 

  Źródło: Dane Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie 
 
Z analizy danych wynika, że można odnotować wzrost ilości czytelników oraz woluminów, 
a wraz z tym rośnie budżet placówki. 
 
Organizacje pozarządowe działające w Gminie Lipno 
 
Na terenie Gminy działa wiele organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, związków, klubów          
i towarzystw. Prowadzą one działania skierowane na bardzo wiele obszarów problemowych, 
odczuwalnych w środowisku mieszkańców Gminy. Celem funkcjonowania tych inicjatyw 
obywatelskich jest zaspokojenie specyficznych potrzeb mieszkańców przez podejmowanie 
najtrudniejszych problemów bądź podejmowanie problemów o małym zasięgu, które z tego 
powodu umykają uwadze i możliwościom realizacyjnym administracji publicznej. Organizacje 
pozarządowe opierają się w znacznej mierze na nieodpłatnej, wolontarystycznej pracy członków, 
są rzecznikiem interesów różnych grup społecznych, niosą pomoc potrzebującym, udzielają rady 
i wsparcia. Obecnie funkcjonujące organizacje pozarządowe na terenie Gminy to: 
• Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno - opis w par. 10.4,  
• Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Lipno - opis w par. 10.4, 
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Lipno - opis w par. 10.4, 
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wilkowice - opis w par. 10.4, 
• Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” 

powstał na wiosnę 2003 roku i założyli go uczestnicy I Ogólnopolskiego Festiwalu Starych 
Ciągników i Maszyn Rolniczych, który odbył się 1 września 2002 roku. Klub skupia 
aktualnie ok. 80 kolekcjonerów starych maszyn rolniczych z całego kraju. Wspólnie            
z Urzędem Gminy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie organizuje Ogólnopolski 
Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. 
Jest to największa impreza tego typu w Polsce, na którą przyjeżdżają także miłośnicy           
z Niemiec, Holandii i Austrii. Klub organizuje: pokazy, wyjazdy na zloty, dokumentuje 
prywatne zbiory, pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy kolekcjonerami oraz 
wymianie doświadczeń, edukuje społeczeństwo w zakresie ochrony starej mechanizacji. 
Klub współpracuje z krajowymi oraz zagranicznymi towarzystwami i instytucjami 
zajmującymi się podobną tematyką, 

Biblioteka Publiczna 2002 2003 2004 2005 2006 

Liczba pracowników 3 3 3 3 3 

Liczba woluminów ogółem 32.175 32.262 32.471 32.983 33.608 

Liczba zarejestrowanych czytelników ogółem 1.003 1.101 1.152 1.135 1.133 

Liczba wypożyczeń w danym roku 21.365 20.861 20.046 21.019 19.336 

Budżet placówki – suma wydatków rocznie 159.000 180.000 160.000 160.000 172.000 

Zakupy książek w zł 9.495 4.175 7.428 14.425 13.552 

Liczba wypożyczeń na 1-go pracownika 7.122 6.954 6.682 7.006 6.445 

Koszt jednego wypożyczenia 7,44 8,63 7,98 7,61 8,90 
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• Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia” – powstało w 2004 roku i składa się z ok. 35 osób, 
w większości z członków chóru „Rapsodia”. Współpracuje z GOK w Lipnie, który wspiera 
finansowo i organizacyjnie działalność chóru, 

• Jednostki OSP - omówione w Rozdziale 8.3. 
 
Na terenie Gminy działają także inne organizacje (w większości nieformalnie): 
 
Koła Gospodyń Wiejskich: 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Smyczynie,  
• Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnie, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Radomicku, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Mórkowie. 
 
Kluby Złotej Jesieni: 
• Klub Złotej Jesieni w Targowisku, 
• Klub Złotej Jesieni w Wilkowicach, 
• Klub Złotej Jesieni w Wyciążkowie, 
• Klub Złotej Jesieni w Lipnie. 
 
Kluby Seniora 
• Klub Seniora w Lipnie. 
 
 
Grupy Producentów Rolnych: 
 
• EURO – PLON – Grupa producentów rolnych zbóż i roślin oleistych (rzepak). Działa od 

czerwca 2007 roku, liczy 23 osoby (w  tym 16 z Gminy Lipno), 
• EURO – TUCZ – Grupa producentów rolnych trzody chlewnej. Działa od 17.05.2007 

roku, liczy 16 osób ( w tym 12 z Gminy Lipno), 
• SALUS I, SALUS II – Grupy producentów rolnych trzody chlewnej. Grupy założone na 

terenie innej gminy. Należą do nich także rolnicy z Gminy Lipno. 
 
Na terenie Gminy w miejscowości Lipno znajduje się Biuro Doradców Wielkopolskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, które zajmuje się m.in.: doradztwem dla ludności wiejskiej, 
pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych, prowadzeniem rachunkowości gospodarstw rolnych.  
Ponadto każdy rolnik należy do Wielkopolskiej Izby Rolnej, a ok. 20 z nich do Krajowego 
Zrzeszenia Producentów Rzepaku. 
 
10.4. Sport 
 
Bazą kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy są sala gimnastyczna i boiska gminne.  
 
Na terenie Gminy działają następujące kluby sportowe: 
• Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno powstał w 2001 roku na bazie sekcji 

szachowo - warcabowej działającej w GOK w Lipnie. Klub współpracuje z miejscowym 
gimnazjum i szkołami podstawowymi z Goniembic, Górki Duchownej, Lipna i Wilkowic 
oraz z Urzędem Gminy Lipno i Starostwem Powiatowym w Lesznie. „Roszada” Lipno jest 
członkiem i działa w strukturach Polskiego Związku Warcabowego i Polskiego Związku 
Szachowego oraz współpracuje z Leszczyńskim Szkolnym Związkiem Sportowym. 
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Zawodnicy coraz częściej powoływani są do reprezentacji Polski, w której często okazują 
się jednymi z najlepszych zawodników, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Lipno działa od 1999 roku. Obecnie funkcjonuje 
sekcja judo oraz częściowo sekcja piłki nożnej. Wcześniej istniały także sekcje: 
lekkoatletyczna oraz tenisa stołowego. UKS „Junior” swoją działalność opiera przede 
wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców 
uczniów. Klub działa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lipnie. Jego zawodnicy 
w latach 2000 - 2006 na turniejach międzyklubowych, ogólnopolskich i międzynarodowych 
zdobyli ogółem 743 medali, 

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Lipno powstał w 2001 roku i jest 
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców i sympatyków sportu oraz podtrzymuje 
tradycje LZS „ORZEŁ” Lipno. Obecnie w klubie zrzeszonych jest około 70 osób. Prowadzi 
on także działalność sportową i kulturalną z klubami z sąsiednich gmin. W klubie działa 
sekcja piłki nożnej oraz sekcja tenisa stołowego,  

• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Wilkowice powstał w  2001 roku i jest 
kontynuatorem i spadkobiercą tradycji istniejącego od 1947 roku LZS. Od 2001 roku klub 
dysponuje nowym boiskiem wraz z zapleczem. Podstawowa działalność klubu, to 
prowadzenie drużyny piłkarskiej seniorów. Prężnie działa sekcja siłowa. Wcześniej przez 
dwa sezony funkcjonowała drużyna piłkarska juniorów młodszych. W 2006 roku powstały 
dwie nowe sekcje: jeździecka i fitness. 
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11. ATRAKCJE TURYSTYCZNE 
 
11.1. Obiekty zabytkowe 
 
Obiekty z terenu Gminy wpisane do Rejestru Zabytków: 
 
Goniembice 
• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MIKOŁAJA: 

• Kościół, mur., 1815, nr rej.: 1050 z 26.03.1970 roku, 
• ZESPÓŁ DWORSKI: 

• Dwór, mur., 2 poł. XIX w., nr rej.: 1676 z 02.04.1975 roku, 
• Park krajobrazowy, poł. XIX, nr rej.: 1676 z 02.04.1975 roku, 
 

Górka Duchowna 
• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. MB POCIESZENIA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: 

• Kościół, mur., XV-XVI, nr rej.: 30 z 25.01.1932 roku, 
• ZESPOŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: 

• Dwór, ob. szkoła, mur., 1873, nr rej.: 318/Wlkp/A z 16.05.2006 roku, 
• Park krajobrazowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 318/Wlkp/A z 16.05.2006 roku, 

 
Gronówko 
• ZESPÓŁ DWORSKO - FOLWARCZNY, nr rej.: 1002/A z 12.05.1986 roku: 

• Dwór, mur., koniec XVIII, 
• Oficyna, mur., 1880, 
• Park krajobrazowy, pocz. XIX, 
Folwark: 
• Stajnia koni wyjazdowych, mur., 1880, 
• Wozownia, ob. garaż i magazyn, mur., 1929, 
• Obora, mur., 1900, 
• Budynek inwentarski, mur., 1900, 
• Stodoła, mur. 1890, 
• Stodoła, ob. magazyn, mur., 1917, 
• Kuźnia ze stolarnią, mur., 1890, 
• Dwojak, ob. dom nr 13, mur., 1869, 
• Czworak, ob. dom nr 14, mur., 1915, 
• Dom, ob. budynek inwentarski, mur., pocz. XX, 

 
Klonówiec 
• ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: 

• Dwór, mur., 2 ćw. XIX, nr rej.: 954/A  z 14.01.1979 roku,  
• Ruina oficyny, mur., 2 ćw. XIX, nr rej.: 954/A  z 14.01.1979 roku, 
• Park krajobrazowy, ok. poł XIX, nr rej.: 954/A  z 14.01.1979 roku, 

 
Mórkowo 
• KOŚCIÓŁ PAR. P.W. WSZYSTKICJ ŚWIĘTYCH, mur., 2 poł. XVI, nr rej.: 47                 

z 12.12.1932 roku, 
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Radomicko 
• ZESPÓŁ DWORSKO – FOLWARCZNY: 

•       Dwór, ob. dom nr 67, mur., XVIII/XIX, nr rej.: 1213 z 02.09.1970 roku, 
 
Wilkowice 
• ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MARCINA: 

•        Kościół, mur., XVI, nr rej.: 55 z 12.12.1932 roku, 
• ZAJAZD, ob. dom mieszkalny, ul. Dworcowa 7, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1452/A z 30.08.1993 

roku, 
• ZESPÓL PAŁACOWO – FOLWARCZNY: 

•       rządcówka i poczta, ob. dom, ul. Dworcowa 2, mur., 1884, nr rej.: 1115/A                     
z 01.12.1988 roku, 

• RUINA WIATRAKA KOŹLAKA,  1779, nr rej.: 1085/A z 23.03.1988 roku, 
 
Wyciążkowo 
• DWÓR, mur., 1 poł. XIX, nr rej.: 230 z 09.09.1968 roku, 
 
Żakowo 
• ZESPÓŁ PAŁACOWY, nr rej.: 955/A z 14.01.1979 roku: 

• Pałac, mur., 2 poł. XIX, 
• Dom stangreta ze stajnią i wozownią, ob. dom mieszkalny z częścią gospodarczą, 

mur. (kam.), ok. poł. XIX 
• Park krajobrazowy, 2 poł. XIX. 

 
Znajdują się tutaj także dwa stanowiska archeologiczne: 
• Wilkowice st. 1 AZP 63-24/38 – grodzisko wczesne średniowieczne, nr rej.: 1544/A           

z 20.04.1995 roku, 
• Mórkowo st. 1 AZP 63-24/74 – grodzisko średniowieczne, nr rej.: 1506/A z 16.11.1994 

roku. 
 
11.2. Walory przyrodniczo-rekreacyjne 
 
Gmina Lipno przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnym. 
Do aktywnego wypoczynku zachęcają lasy, malownicze krajobrazy oraz urokliwa Dolina Samicy 
z przepływającym tam strumykiem o tej samej nazwie. Przemierzając Gminę spotkać można 
wiele przepięknych miejscowości, kilka zabytkowych parków a także pomniki przyrody. 
Odwiedzić można też wiele kościołów, kapliczek, dworków a także leśniczówek oraz rezerwat 
przyrody „Dolinka”. Część terenu wyróżniająca się walorami przyrodniczo - krajobrazowymi 
wchodzi w skład obszarów chronionych. 
 
Bogata jest nie tylko flora, w którą wpisują się pomniki przyrody (Tabela 11.1), ale również 
fauna. 
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Tabela 11.1. Pomniki przyrody 

     Źródło: Dane Urzędu Gminy w Lipnie 
 
Dla zwolenników czynnego wypoczynku czekają następujące szlaki turystyczne i ścieżki: 
• Szlaki piesze: 

• Szlak niebieski: biegnie od Kaszczoru przez Boszkowo – Włoszakowice – Krzycko 
Wielkie – Górkę Duchowną - Leszno. Można zwiedzić Leśniczówkę Smyczyna 
położoną w przepięknej dolinie wśród lasów, następnie leśniczówkę Błotkowo, 
Targowisko, Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Pocieszenia. Szlak dalej wiedzie 
przez Żakowo, Klonówiec - Gronowo do Leszna. Jest to szlak pieszy, ale można go 
również przemierzyć rowerem. Szlak ten na całej swej długości wynosi 62,6 km. 
Natomiast na terenie Gminy długość szlaku wynosi 18,8 km, 

• Szlak żółty: Błotkowo- Stare Bojanowo – Kościan – Jarogniewice – Piotrowo, ogółem 
45,6 km. Wędrówkę rozpoczyna się od Leśniczówki w Błotkowie, przy której można 
podziwiać pięknie wijącą się rzeczkę Samicę. Dalej szlak biegnie do Radomicka, 
gdzie wart zobaczenia jest neoromański kościół z poł.XIX wieku. Dalsza część szlaku 
wiedzie już przez terytorium powiatu kościańskiego. Na terenie Gminy szlak ma 
długość 2 km. Można go przejść w gronie rodziny nawet z małymi dziećmi. Tym 
bardziej, że trasa wiedzie przez las. 

• Szlaki rowerowe: 
• Szlak rowerowy nr 5: Leszno - Klonówiec – Górka Duchowna – Radomicko – 

Leszno. Długość szlaku to ok. 34 km, natomiast długość szlaku na terenie Gminy to 
ok. 25 km. Czas przejazdu całego szlaku to około 3,5 godz. Trasa wiedzie przez: 
Gronówko – Wyciążkowo, Goniembice, Żakowo, Górka Duchowna, Targowisko, 
Radomicko, Leśniczówka Błotkowo, Smyczyna, Mórkowo, Wilkowice, 

• Szlak rowerowy nr 7: Leszno – Smyczyna – „Bukowy Jar” – Boguszyn - Krzycko 
Wielkie – Leszno. Długość szlaku to ok. 36 km, natomiast długość szlaku na terenie 
Gminy to ok. 24 km. Czas przejazdu całego szlaku to ok. 4,5 godz., 

• Szlak rowerowy nr 8: Leszno – Wilkowice – Krzycko Wielkie – Włoszakowice – 
Grotniki - Boszkowo. Długość szlaku to ok. 24,5 km, natomiast długość szlaku na 
terenie Gminy to ok. 6 km. Czas przejazdu całego szlaku to ok. 2 godz., 

• Szlak rowerowy nr 10: Leszno – Henrykowi – Długie Stare – Trzebiny – Wilkowice – 
Leszno. Długość szlaku to ok. 34 km, natomiast długość szlaku na terenie Gminy 
Lipno to ok. 7 km. Czas przejazdu całego szlaku to ok. 3 godz. 

Gatunek Wymiary Miejsce występowania 

Sosna pospolita 
 

obw. 310 cm 
wys. 20 m 

oddział 67a Leśnictwo Błotkowo, 
Nadleśnictwo Kościan 

Lipa drobnolistna 
 

obw.390 cm 
wys.21 m 

Goniembice 

Dąb szypułkowy 
 

obw. 325 cm 
wys. 22 m 

oddział 228h Leśnictwo Błotkowo, 
Nadleśnictwo Kościan 

Dąb szypułkowy 
 

obw.400 cm 
wys. 27 m 

oddział 182k Leśnictwo Błotkowo, 
Nadleśnictwo Kościan 

Dąb szypułkowy 
 

obw. 380 cm 
wys.26m 

oddział 218b Leśnictwo Błotkowo, 
Nadleśnictwo Kościan 
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Najbardziej popularne szlaki to: 
• Szlak wśród pól do Lipna – przebiega od: Leszno – Święciechowa – Wilkowice – 

Mórkowo– Lipno. Jest to szlak, który w dużej części wiedzie przez Gminę. Jego długość to 
ok.25 km, natomiast długość szlaku na terenie Gminy, to ok. 15 km. Czas przejazdu całego 
szlaku to ok. 2 godz., 

• W stronę Bukowego Jaru – przebiega od: Leszno – Wilkowice – Mórkowo – 
Leśniczówka Błotkowo - Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Goniembice. 
Długość szlaku to ok.23 km, natomiast długość szlaku na terenie Gminy, to ok. 18 km. Czas 
przejazdu całego szlaku to ok. 2 godz. 

 
Istnieje także szlak zabytków sakralnych, który obejmuje w całości teren Gminy Lipno, do 
których należą: 
• Świątynia parafialna p.w. Św. Marcina w miejscowości Wilkowice, 
• Kościół p.w. Św. Edyty Stein w miejscowości Wilkowice, 
• Kościół p.w. Wszystkich Świętych w miejscowości Mórkowo, 
• Kościół w Radomicku,  
• Kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Michała Archanioła w Górce Duchownej, 
• Kościół w Goniembicach, 
• Kaplica p.w. Św. Jadwigi Śląskiej. 
 
Baza turystyczna, rekreacyjna i weekendowa Gminy przedstawia się następująco: 
 
Boiska sportowe: 
• Górka Duchowna, 
• Goniembice, 
• Klonówiec, 
• Lipno, 
• Wilkowice. 
 
Boiska do gier małych: 
• Boiska do piłki plażowej – Lipno, 
• Boisko do piłki ręcznej –Lipno, 
• Boisko do mini piłki nożnej – Lipno, Wilkowice, 
• Sala gimnastyczna – Lipno. 
 
Urządzenia lekkoatletyczne 
• Bieżnia żużlowa – Lipno, Wilkowice. 
 
Siłownie 
• Lipno - dla potrzeb sekcji judo. 
 
Zaplecze turystyczne 
• Ośrodek Agroturystyczny Ranczo Smyczyna w Smyczynie: 

• Turystyka konna, rowerowa, piesza, 
• Organizacja imprez plenerowych, tematycznych, konferencji,  
• Zaplecze: sala konferencyjna na 100 osób, sala restauracyjna na 80 osób, miejsce dla 

imprez plenerowych na ponad 300 osób, miejsca noclegowe (16 łóżek), 
• Najbliższe plany to: rozbudowa bazy noclegowej o dodatkowe miejsca - około 25 

pokoi dwuosobowych, 
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• Motel Lipno - miejsca noclegowe 43, imprezy okolicznościowe, restauracja na 25 osób, 
• Gospoda „KARETA” – restauracja na 90 miejsc siedzących, imprezy okolicznościowe, 

w tym wesela na 70 osób. 
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