
UCHWAŁA NR XIII/174/2019
RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 
2019 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 16b i art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019 – 
2024, stanowiącą załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Tarnowo Podgórne

mgr Krystyna Semba
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1. Założenia metodologiczne Strategii 

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. W jej ramach spotykają 

się procesy lokalne ze zjawiskami zachodzącymi na szczeblu powiatu, województwa albo 

całego kraju. Jednocześnie stanowi ona elementarną przestrzeń życia obywateli. Właśnie tutaj 

toczy się ich codzienność – praca, wypoczynek, życie rodzinne. Taka sytuacja sprawia,  

że kształtowanie przyjaznej polityki społecznej staje się jednym z najważniejszych zadań 

gminy. 

Gmina Tarnowo Podgórne to gmina, która w ostatnich latach przeżywa okres 

intensywnego rozwoju. Zaobserwować można dużą dynamikę w zakresie gospodarki, oświaty, 

mieszkalnictwa, transportu czy lokalnej infrastruktury. Na marginesie tych przemian należy 

jednak dostrzec także te sfery życia społecznego, które wymagają działań pomocowych ze 

strony odpowiednich instytucji. Dotyczy to przede wszystkim wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, profilaktyki uzależnień czy też polityki senioralnej. Wszystkie te 

wyzwania sprawiają, że Gmina musi posiadać klarowny i spójny program zaangażowania 

publicznych instytucji w tych newralgicznych obszarach. Dokumentem, który porządkuje 

wiedzę na ich temat oraz wyznacza kierunki działania jest gminna strategia rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 

2019-2024 realizuje powyższe założenia. Jej zakres zdefiniowany został zarówno przez polityki 

publiczne wyższego szczebla, jak i specyfikę lokalną oraz potencjał rozwojowy Gminy. Stara się 

ona zatem wykorzystać dostępne zasoby w celu radzenia sobie ze zidentyfikowanymi 

wyzwaniami. 

Dokument Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo 

Podgórne na lata 2019-2024 składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia 

założenia metodologiczne Strategii. W rozdziale drugim ulokowano ten dokument w relacji ze 

strategicznymi dokumentami innych szczebli terytorialnych (od ogólnokrajowych po gminne). 

Rozdział trzeci zawiera diagnozę społeczno-demograficzną gminy Tarnowo Podgórne. Rozdział 

czwarty to analiza SWOT Gminy, wskazująca jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 

Misja i wizja Strategii oraz uzasadnienie wyborów obszarów strategicznych w oparciu  

o wcześniej przeprowadzoną diagnozę społeczną zostały przedstawione w rozdziale piątym. 
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W rozdziale szóstym znalazły się cele strategiczne i operacyjne Strategii oraz zadania w nie 

wpisane. Rozdział siódmy zaś dostarcza wskaźników do ewaluacji przedstawionej Strategii.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 

2019-2024 opiera się na czterech fundamentalnych założeniach. 

Założenie 1. Strategia oparta na dowodach 

Podstawą tworzenia Strategii była diagnoza sytuacji społecznej Gminy Tarnowo 

Podgórne. W jej ramach określona została rzeczywista kondycja Gminy w wybranych 

obszarach problemowych. Analizie poddane zostały dane z Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej oraz inne informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, infrastruktury społecznej 

czy edukacji. Diagnoza umożliwiła nie tylko powiązanie proponowanych w Strategii działań  

z faktycznym zapotrzebowaniem wspólnoty lokalnej, ale również pozwoliła wyznaczyć główne 

cele strategiczne. W toku ich określania istotna była również analiza strategicznych 

dokumentów na poziome ogólnokrajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, które 

wyznaczają kierunki działań programowych w ramach istotnych obszarów polityki społecznej.  

Założenie 2. Strategia nakierowana na rozwiązania 

Głównym celem strategii jest sformułowanie konkretnych działań nakierowanych na 

rozwiązanie zidentyfikowanego w toku diagnozy problemu. Zakłada więc ona podjęcie 

aktywności z różnych obszarów funkcjonowania instytucji (przede wszystkim tych 

pomocowych) w taki sposób, aby ich realizacja przyczyniała się do jak najefektywniejszego 

osiągania celów. Jednocześnie skupienie się na rozwiązaniu wymaga wzięcia pod uwagę 

szeregu czynników, które muszą się do niego przyczynić – wskazania odpowiedzialnych osób 

albo określenia kwestii związanych z finansowaniem w wyznaczonych ramach czasowych.  

Założenie 3.Strategia gotowa do wdrożenia 

Zadaniem Strategii jest sprowadzenie teoretycznej dyskusji z zakresu polityki 

społecznej na temat lokalnych problemów na taki poziom operacyjnego doprecyzowania, aby 

mogły one być wprowadzane w życie. Tak przeprowadzone prace nad Strategią zapewniają jej 

spójność, a także umożliwiają jej efektywne wdrażanie oraz późniejszą ocenę jej skuteczności. 
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Założenie 4. Strategia możliwa do zmierzenia 

W ramach Strategii wskazane zostały nie tylko działania, które należy podjąć w celu 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Równie istotną częścią dokumentu jest 

bowiem także zaproponowany pakiet wskaźników pozwalających sprawdzić stopień realizacji 

tych działań, które świadczą o rzeczywistym rozwiązaniu danego zagadnienia. 
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2. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo 

Podgórne na lata2019-2024”a inne strategiczne dokumenty 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 

2019-2024 jest dokumentem, którego baza programowa uwzględnia inne strategiczne plany 

działań w zakresie polityki społecznej. Jeśli bowiem ma on w rzeczywisty sposób odpowiadać 

na potrzeby społeczności lokalnej, to musi wpisywać się w założenia polityk wyższego szczebla, 

a także pozostawać komplementarna wobec kluczowych dokumentów na poziomie gminy.  

W dalszej części tego rozdziału zaprezentowane zostały zatem ramowe dokumenty na 

poziomie polityki krajowej, wojewódzkiej i lokalnej, których zapisy w istotny sposób 

wyznaczają kierunki działań programowych w ramach kluczowych dla Gminy obszarów polityki 

społecznej.  

2.1. Poziom ogólnokrajowy 

Najważniejsze kierunki działania w zakresie aktywności na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych zostały zdefiniowane na poziomie dokumentów ogólnokrajowych. 

Znajomość tych ustaw, strategii i programów stanowi ważną ramę lokalnego rozwiązywania 

problemów społecznych. 
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Tabela nr 1 Dokumenty na poziomie ogólnokrajowym 

Typ dokumentu Nazwa dokumentu Najważniejsze obszary istotne dla Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy 
Tarnowo Podgórne 2019-2024 

Ustawa Ustawa o pomocy społecznej pomoc społeczna, rodzina, świadczenia społeczne 

Ustawa o świadczeniach rodzinnych pomoc społeczna, rodzina, świadczenia społeczne 

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych  ubezpieczenia, świadczenia społeczne 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktywność obywatelska 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rynek pracy 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

niepełnosprawność, rynek pracy, świadczenia 
społeczne 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym niepełnosprawność, rynek pracy, świadczenia 
społeczne 

Ustawa o spółdzielniach socjalnych niepełnosprawność, rynek pracy, świadczenia 
społeczne 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zdrowie, niepełnosprawność 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

zdrowie, uzależnienia, alkoholizm 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zdrowie, uzależnienia, narkotyki 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

mieszkalnictwo, pomoc społeczna 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” rodzina, świadczenia społeczne 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc w rodzinie 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc społeczna, rodzina 

Programy ogólnokrajowe 
z zakresu polityki 
społecznej 

Rodzina 500 plus rodzina, świadczenia społeczne 

Dobry Start rodzina, świadczenia społeczne 

Maluch+  rodzina, opieka, praca 

Program „Posiłek w szkole i w domu” rodzina, pomoc społeczna 
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Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014–2020 

polityka senioralna, aktywność obywatelska, 
zdrowie 

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 (wcześniej 
Program „Senior-WIGOR”) 

polityka senioralna, aktywność obywatelska, 
zdrowie 

Opieka 75+ polityka senioralna, zdrowie 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 
2018-2020 

aktywność obywatelska 

Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” ubóstwo, pomoc społeczna 

Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi"  

zdrowie 

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
lata 2014-2020 

przemoc, rodzina 

Wybrane ramowe 
strategie i programy  

Krajowy Program Reform (KPR)  
Krajowe Plany Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 
Polska 2030. Długookresowa strategia rozwoju kraju 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 
Strategii komunikacji polityki spójności nalata2014-2020 

wielowymiarowa polityka społeczna 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.2. Poziom województwa 

Regionalne dokumenty z zakresu polityki społecznej są ważnym punktem odniesienia 

dla Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-

2024. Strategiczne kierunki wyznaczone na poziomie Województwa Wielkopolskiego określają 

mechanizmy rozwoju dla całego regionu, którego Gmina Tarnowo Podgórne jest częścią. 

Wytyczając zatem kierunki i cele działań w zakresie gminnego rozwiązywania problemów 

społecznych należy uwzględnić także priorytety wskazane dla rozwoju całego województwa.  
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Tabela nr 2 Dokumenty na poziomie wojewódzkim 

Dokument Priorytety/cele strategiczne Cele i priorytety istotne dla Strategii 
Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy 
Tarnowo Podgórne 2019-2024 

Wielkopolska 2020. 
Zaktualizowana Strategia 
Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku 

Strategia zawiera 9 celów Strategicznych rozpisanych na 
cele operacyjne: 
I. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu 
II. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 
jego zasobami 
III. Lepsze zarządzanie energią 
IV. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej  
i innych ośrodków wzrostu w województwie 
V. Zwiększenie spójności województwa 
VI. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu 
VII. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia 
VIII. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów 
społecznych województwa 
IX. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania 
regionem 

Istotne dla gminnej Strategii są następujące cele 
strategiczne i operacyjne:  
Cel strategiczny V. Zwiększenie spójności 
województw 
Cele operacyjne: 
- Zwiększenie dostępności do podstawowych 
usług publicznych 
Cel strategiczny VI. Wzmocnienie potencjału 
gospodarczego regionu 
Cele operacyjne:  
- Rozwój gospodarki społecznej 
- Rozwój „srebrnego sektora” gospodarki 
Cel strategiczny VII. Wzrost kompetencji 
mieszkańców i zatrudnienia 
Cele operacyjne:  
- Poprawa warunków, jakości i dostępności 
edukacji 
Cel strategiczny VIII. Zwiększanie zasobów oraz 
wyrównywanie potencjałów społecznych 
województwa 
Cele operacyjne: 
- Wzmacnianie aktywności zawodowej 
- Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie 
zagrożeniom demograficznym 

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 12



13 
 

- Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki 
zdrowotnej 
- Wzmocnienie włączenia społecznego 
- Wzmocnienie systemu usług i pomocy 
społecznej 
- Kształtowanie skłonności mieszkańców do 
zaspokajania potrzeb wyższego rzędu 
- Budowa kapitału społecznego na rzecz 
społeczeństwa obywatelskiego 
- Ochrona zasobów, standardu i jakości życia 
rodziny 
- Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego 
- Poprawa warunków mieszkaniowych 
- Promocja zdrowego stylu życia 

Strategia Polityki Społecznej 
dla Województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku 

Strategia zawiera 5 priorytetów strategicznych rozpisanych 
na cele operacyjne i zadania adresowane do dzieci  
i młodzieży, seniorów, osób z ograniczeniami sprawności, 
osób z wysokiego ryzyka socjalnego.  
Priorytety strategiczne to: 
I. Wielkopolska równych szans i możliwości  
II. Zdrowi wielkopolanie 
III. Bezpieczna Wielkopolska 
IV. Wielkopolska obywatelska 
V. Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, 
doradcą, konsultantem lokalnych podmiotów polityki 
społecznej 

Szczególnie istotne są priorytety I i IV, w ramach 
których realizowane są działania z zakresu 
rozwiązywania problemów społecznych (I) oraz 
wzmacniania społeczności lokalnej (IV). 
 

Wielkopolski Program 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na lata 2010-2020 

Program opiera się na sześciu priorytetach: 
I. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oparty o rzetelną diagnozę zjawiska przemocy 
II. Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie 

W zakresie zadań gminy leżą przede wszystkie 
priorytety II, III, IV i V. 
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III. Wielkopolska wspierająca ofiary pomocy w rodzinie 
IV. Wielkopolski Model Pracy ze Sprawcą Przemocy szansą 
skutecznych oddziaływań na osoby stosujące przemoc  
V. Wysoka jakość usług w wielkopolskich instytucjach  
i organizacjach w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie 
VI. Wielkopolska otwarta na skuteczne rozwiązania  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Wielkopolski Program 
Wspierania Rodziny i Pieczy 
Zastępczej do 2020 roku 

Priorytety Programu to: 
I. Rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 
terenie Wielkopolski na bazie rzetelnej diagnozy.  
II. Dobrze funkcjonujące wielkopolskie rodziny.  
III. Wielkopolski system wspierania rodziny adekwatny do 
występujących w regionie potrzeb. IV. Wielkopolski system 
pieczy zastępczej adekwatny do występujących w regionie 
potrzeb.  
V. Wysoka jakość usług w wielkopolskich instytucjach  
i organizacjach realizujących zadania z zakresu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej.  
VI. Zapewnienie rodzin adopcyjnych dzieciom 
zakwalifikowanym do przysposobienia. 

W zakresie zadań Gminy pozostają przede 
wszystkim zadania związane ze wsparciem 
rodziny – priorytety II, III i V 

Wielkopolski Program na 
Rzecz Osób Starszych do 2020 

Wyróżnionymi priorytetami Wielkopolskiego Programu na 
Rzecz Osób Starszych do 2020 są: 
I. Edukacja 
II. Aktywność 
III. Zdrowie 
IV. Bezpieczeństwo 

Polityka społeczna na poziomie gminnym 
obejmuje swoimi działaniami wszystkie cztery 
priorytety, choć niektóre z nich (np. Edukacja)  
w nieco mniejszym wymiarze. 

Program wyrównywania 
szans osób z 
niepełnosprawnościami i 

Program wyróżnia pięć priorytetów: 
Priorytet I. Aktywność społeczna osób  
z niepełnosprawnościami 

Wszystkie priorytety wojewódzkiego Programu 
są istotne dla działań w ramach gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
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przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu 
oraz pomocy w realizacji 
zadań na rzecz zatrudniania 
osób z 
niepełnosprawnościami 
wwojewództwiewielkopolski
mnalata2014 - 2020 

Priorytet II. Aktywność zawodowa osób  
z niepełnosprawnościami 
Priorytet III. Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna osób 
z niepełnosprawnościami 
Priorytet IV. Infrastruktura dostosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 
Priorytet V. Wsparcie otoczenia osób  
z niepełnosprawnościami 

Program Profilaktyki i 
Promocji Zdrowia dla 
Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-
2020 

Celem nadrzędnym polityki zdrowotnej w województwie 
wielkopolskim zdefiniowanym w Programie jest: „Poprawa 
stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców 
województwa wielkopolskiego oraz zmniejszanie 
nierówności w zdrowiu”. 
Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez : 
- kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa, 
- ograniczenie występowania najpoważniejszych 
problemów zdrowotnych, 
- zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie 
zdrowia populacji, 
- aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia, 
- aktywizowanie innych partnerów programu do działań na 
rzecz zdrowia 

W przypadku zdrowia zadaniem gminy jest 
przede wszystkim promocja zdrowia i zdrowego 
stylu życia. 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.3. Poziom powiatu 

Dla spójności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo 

Podgórne na lata 2019-2024 konieczne jest także uwzględnienie ramowych dokumentów, 

które tworzone są na poziomie powiatu. Rolą samorządu powiatu poznańskiego jest bowiem 

właśnie opracowanie strategii i programów wyznaczających główne kierunki przeciwdziałania 

problemom społecznym.  

Dodatkowo analiza strategii i programów dokonana w tej części została rozszerzona  

o strategię metropolitalną aglomeracji poznańskiej, której to częścią jest Gmina Tarnowo 

Podgórne. 
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Tabela nr 3Dokumenty na poziomie powiatowym 
 

Dokument Priorytety/cele strategiczne Cele istotne dla Strategii Rozwiazywania Problemów 
Społecznych 2019-2024 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego do 2030 roku 
 

Strategia Rozwoju stanowi ramowy dokument 
definiujący kierunki rozwoju całego Powiatu 
Poznańskiego. Składa się ona z pięciu priorytetów: 
Cel strategiczny 1: Ochrona i kształtowanie 
walorów środowiska przyrodniczego oraz 
dziedzictwa kulturowego powiatu poznańskiego 
Cel strategiczny 2: Poprawa zdrowia  
i zmniejszenie nierówności społecznych  
w zdrowiu oraz wzrost integracji społecznej 
mieszkańców powiatu poznańskiego. Porządek 
publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
Cel strategiczny 3: Rozwój edukacji, rynku pracy  
i wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu 
poznańskiego 
Cel strategiczny 4: Rozwój zrównoważonego  
i zintegrowanego transportu na terenie powiatu 
poznańskiego 
Cel strategiczny 5: Rozwój przyjaznej 
administracji, współpraca samorządowa  
i kształtowanie wizerunku powiatu poznańskiego 

W kontekście Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne kluczowe są 
przede wszystkim dwa cele strategiczne i towarzyszące 
im zadania: 
Cel strategiczny 2: Poprawa zdrowia i zmniejszenie 
nierówności społecznych w zdrowiu 
orazwzrostintegracjispołecznejmieszkańcówpowiatup
oznańskiego.Porządekpublicznyi bezpieczeństwo 
obywateli 
2.1. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia 
oraz zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej  
2.2. Wzmocnienie integracji społecznej  
2.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
i rozwój społeczeństwa obywatelskiego  
2.4. Rozwój działalności kulturalnej  
2.5. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa 
Cel strategiczny 3: Rozwój edukacji, rynku pracy  
i wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu 
poznańskiego 
3.1. Rozwój edukacji ponadgimnazjalnej, podnoszenie 
poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców  
3.2. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie 
bezrobociu  
3.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu 
poznańskiego 
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Strategia rozwoju aglomeracji 
poznańskiej. Metropolia Poznań 
2020 

W wyniku dokonanej diagnozy funkcjonowania 
Aglomeracji poznańskiej za priorytetowe dla jej 
dalszego rozwoju uznano 5 osi strategicznych: 
I. Gospodarka przestrzenna i środowisko 
II. Infrastruktura i organizacja transportu 
III. Gospodarka i rynek pracy 
IV. Usługi społeczne 
V. Zintegrowane zarządzanie i marketing 
terytorialny 

Z punktu widzenia Strategii najistotniejsze są dwie osie 
strategiczne: IV. Usługi społeczne oraz III. Gospodarka  
i rynek pracy.  
W przypadku osi trzeciej Gospodarka i rynek pracy na 
szczególną uwagę zasługuje program: Monitoring 
podaży i popytu na pracę. Natomiast w ramach osi 
Usługi społeczne istotny jest program Metropolia 
równych możliwości społecznych.  

Strategia rozwiązywania 
problemów społecznych powiatu 
poznańskiego 2014-2020 

Strategia zawiera 5 celów strategicznych,  
z których wynikają dalsze cele szczegółowe oraz 
zadania: 
Cel strategiczny I. Wsparcie systemu opieki nad 
rodziną i dzieckiem 
Cel strategiczny II. Promocja zatrudnienia oraz 
aktywizacja lokalnego rynku pracy 
Cel strategiczny III. Integracja osób  
z niepełnosprawnościami 
Cel strategiczny IV. Wzrost zakresu pomocy dla 
osób starszych i schorowanych - profilaktyka  
i przeciwdziałanie chorobom. 
Cel strategiczny V. Rozwój i aktywizacja 
potencjału społecznego na rzecz rozwoju powiatu 
poznańskiego 

Wszystkie cele strategii powiatowej stanowią bazę 
programową dla gminnej Strategii.  

Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie 
Poznańskim na lata 2018-2020 

Celem głównym Programu jest doskonalenie 
systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny na 
terytorium Powiatu. 
W ramach realizacji tego celu wyznaczono cztery 
cele szczegółowe: 
1. Rozwój i wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej 

Choć piecza zastępcza leży w zakresie zadań powiatu, 
to na poziomie gminy realizowane są zadania z zakresu 
wspierania funkcji rodziny (cel 4) oraz szeroko 
rozumianej promocji pieczy zastępczej. 
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2. Tworzenie w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych modelu wychowawczego 
zbliżonego do rodzinnego 
3. Wspieranie w procesie usamodzielniania 
wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 
4. Wzmocnienie funkcji rodziny jako naturalnego 
środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla 
dzieci 

Program przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie w 
powiecie poznańskim na lata 
2013-2020 

Cel główny Programu to zmniejszenie skali 
zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 
zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie i dostępności pomocy oraz 
skuteczności działań interwencyjnych  
i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc 
w rodzinie.  
Cel I. Prowadzenie działań zapobiegających 
występowaniu przemocy w rodzinie.  
Cel II. Zwiększenie skuteczności podejmowanych 
działań w zakresie udzielania pomocy osobom 
dotkniętym przemocom. 
Cel III. Odziaływanie korekcyjno-edukacyjne na 
sprawców przemocy w rodzinie 
Cel IV. Usprawnienie funkcjonowania instytucji  
i placówek działających w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Cel V. Koordynowanie i monitorowanie realizacji 
Programu. 

W zakresie kompetencji gminy leżą przede wszystkim 
zadania zdefiniowane w celach I, II i III. 
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Powiatowy Program Działań Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
2014- 2020 

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
w Powiecie zostały określone w ramach czterech 
zadań: 
1. Podniesienie jakości życia osób 
niepełnosprawnych 
2. Podejmowanie działań w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
3. Aktywizacja zawodowa oraz promocja 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
4. Współpraca i integracja podmiotów 
wspierających osoby niepełnosprawne 

Gmina włącza się we wszystkie zadania zdefiniowane  
w Programie, które mają wspierać osoby  
z niepełnosprawnościami 

Źródło: Opracowanie własne 
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2.4. Poziom gminy 

Niezwykle istotne dla spójności kierunków działań zdefiniowanych niniejszej  

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-

2024jest to, aby były one komplementarne z innymi dokumentami, które wpływają na 

funkcjonowanie Gminy. W związku z tym przy tworzeniu tego dokumentu wzięte zostały pod 

uwagę następujące strategie i programy: 

• Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne 2009-2020 – dla obszaru rozwiązywania 

problemów społecznych szczególnie istotne są przede wszystkim następujące cele 

strategiczne: 4. Stworzenie warunków dla wypoczynku i rekreacji; 6. Wszechstronne 

przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach wyższych oraz nauki zawodu;  

7. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej do stanu przewyższającego średni poziom  

w Województwie Wielkopolskim; 8. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

• Plan Rozwoju Lokalnego 2016-2020 – jest istotny dla Strategii w zakresie zdefiniowania 

celów inwestycyjnych w edukację oraz osoby niepełnosprawne, a także  

w rekreację i bezpieczeństwo. 

• Samorządowy Program Dla Rodzin Wielodzietnych – skupia się na wsparciu dla rodzin 

wielodzietnych i obejmuje określony pakiet działań (m.in. Kartę Rodziny Dużej). 

• Program „Gmina Tarnowo Podgórne przyjazna seniorom” na lata 2016-2020 – definiuje 

on kierunki lokalnej polityki senioralnej. 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (roczny) – 

przyjmowany co roku program określa działania Gminy w zakresie profilaktyki 

alkoholowej. 

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tarnowo Podgórne (roczny) – 

Program wyznacza priorytety w zakresie polityki antynarkotykowej. 

• Gminny Program Budowy Mieszkań – to kluczowy dokument dla lokalnej polityki 

mieszkaniowej. 
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3. Diagnoza społeczno-demograficzna gminy Tarnowo Podgórne 

W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie wielowymiarowa diagnoza społeczno-

demograficzna gminy Tarnowo Podgórne. Jej celem jest dogłębna charakterystyka Gminy oraz 

wskazanie obszarów wymagających szczególnego zaangażowania lokalnych instytucji 

publicznych w ramach działań związanych ze Strategią. 

3.1. Uwarunkowania demograficzne 

Tarnowo Podgórne jest jedną z gmin tworzących aglomeracji poznańskiej, 

zlokalizowaną na zachód od Poznania. Jest to gmina wiejska, w której skład wchodzi 16 

sołectw: Baranowo, Batorowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Góra, Jankowice, Kokoszczyn, 

Lusowo, Lusówko, Przeźmierowo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, Tarnowo Podgórne 

oraz Wysogotowo. Gminy, z którymi sąsiaduje to: Buk, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Poznań  

i Rokietnica. Powierzchnia gminy Tarnowo Podgórne w roku 2017 wyniosła 102 km2, a gęstość 

zaludnienia 257 os./km2. Bliskie sąsiedztwo stolicy województwa oraz bezpośrednie 

połączenie z drogą krajową A2, łączącej Poznań z Berlinem i Warszawą, wpływają na korzystną 

kondycję gospodarczą gminy i jej wysoką pozycję w rankingach miejsc atrakcyjnych do 

zamieszkania.  

W ostatnich latach obserwujemy natężenie zjawiska suburbanizacji, które wiąże się 

z rozwojem stref peryferyjnych i podmiejskich, przy jednoczesnym wyludnianiu się centrum 

miasta. Aglomeracja poznańska jest jednym z obszarów najsilniej dotkniętych tym procesem 

w Polsce. Z danych GUS BDL wynika, iż w przeciągu ostatnich 10 lat liczba ludności miasta 

Poznania zmalała o 22 299 osób, natomiast w powiecie poznańskim zamieszkało o 78 035 osób 

więcej. Analiza tych samych danych w odniesieniu do gminy Tarnowo Podgórne pokazuje, że 

dynamika przyrostu ludności jest tu wyższa (32,82%) niż średnio dla całego powiatu (25,70%). 

Na koniec roku 2017 gminę zamieszkiwało 26 178 mieszkańców, co stanowiło 6,86% ogółu 

ludności powiatu poznańskiego. W porównaniu z rokiem 2015 liczba mieszkańców gminy 

wzrosła o 6%, czyli tempo przyrostu ludności było wyższe niż ogółem w powiecie, które 

wyniosło w tym samym okresie 4,26%.  
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Wykres nr 1 Liczba ludności gminy Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 (os.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

W 2017 roku zameldowało się tutaj 800 osób, a wymeldowało się 200 mieszkańców. Saldo 

migracji1 w gminie jest dodatnie i wyniosło 22,4 na 1 000 osób. W porównaniu z 2016 rokiem 

jego wartość spadła o 3,8 (dla porównania, w powiecie poznańskim wskaźnik ten osiągnął 

wartość 15,1). W 2017 roku zawarte zostały 133 małżeństwa, a wartość wskaźnika liczby 

zawartych małżeństw na 1 000 mieszkańców wyniosła 5,14 (w powiecie – 5,20). Przyrost 

naturalny na 1000 ludności2 jest wyższy niż w powiecie poznańskim (o 0,32) i ma tendencję 

rosnącą. 

Wykres nr2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w gminie Tarnowo Podgórne i powiecie poznańskim 

w latach 2015-2017  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

                                                             
1 Oznacza przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej na skutek migracji, przypadający na 1 000 
mieszkańców tej jednostki (wg stanu na połowę badanego okresu). 
2 Jest to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w danym okresie. 
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Analizując strukturę wieku mieszkańców gminy widać wyraźnie, że najliczniej 

reprezentowaną grupą są osoby w wieku 35-44 lat, a następnie 25-34 lat, łącznie stanowią one 

33,17% ogółu ludności. Następną w kolejności pod względem liczebności jest grupa seniorów 

po 65. roku życia (12,94%), choć licznie reprezentowane są też grupy wiekowe osób pomiędzy 

45. a 64. rokiem życia (łącznie 23,84 %). W odniesieniu do tej grupy należy pamiętać  

o konieczności zapewnienia usług profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia fizycznego 

i psychicznego przed wejściem w okres starości (np. usługi aktywizacji społecznej, usługi 

w zakresie sportu i rekreacji). Dzieci do 12. roku życia stanowią 18,1%, najmniej liczna jest 

grupa nastolatków i młodych dorosłych (12,4%). 

Wykres nr 3 Ludność w gminie Tarnowo Podgórne według funkcjonalnych grup wieku (os.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL za rok 2017 

Strukturę kategorii wiekowych ludności można uznać ogólnie za korzystną. Zdecydowaną 

większość mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym (60,33%), a grupa 

dzieci i młodzieży (23,37%) jest kategorią liczniejszą niż seniorzy3 (16,30%). Sytuacja  

ta wygląda zresztą podobnie, jak w przypadku struktury wiekowej powiatu poznańskiego, 

Tarnowo Podgórne nieznacznie gorzej wypada na jego tle, lecz różnice te nie przekraczają  

1 p. p.  

 

 

                                                             
3 Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto 
wiek 18-64 lat, dla kobiet – 18-59 lat. 
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Wykres nr 4 Struktura ludności w gminie Tarnowo Podgórne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL za rok 2017 

Jednakże, porównując obecną strukturę wieku mieszkańców z tą z roku 2015, zauważyć można 

pewne niekorzystne tendencje, które się zaznaczają. Mianowicie najwyższy przyrost dokonał 

się w liczebności kategorii osób w wieku poprodukcyjnym (13,30%), a dopiero w dalszej 

kolejności osób w wieku przedprodukcyjnym (9,76%) i nieznacznie w wieku produkcyjnym 

(2,86%). Na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 66 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (średnia w powiecie poznańskim to 62 osoby). Nieco wyższy jest też 

w gminie współczynnik obciążenia demograficznego4, 19,4 w stosunku do 18,2 dla powiatu. 

  

                                                             
4 Jest to stosunek liczby dzieci (0-14 lat) i osób w starszym wieku (65 i więcej lat) do liczby osób w wieku 15-64 
lat. 
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Wykres nr 5 Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w gminie Tarnowo 

Podgórne i powiecie poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL za rok 2017  

Gminę Tarnowo Podgórne zamieszkuje więcej kobiet (51,43%) niż mężczyzn (48,57). Bardzo 

silna dysproporcja pomiędzy kobietami a mężczyznami występuje w grupie osób w wieku 

poprodukcyjnym – aż 65,44 % z nich to kobiety, a tylko 34,56% to mężczyźni, jednakże jest to 

zjawisko występujące powszechnie, z uwagi na dłuższy u kobiet niż u mężczyzn przeciętny wiek 

trwania życia, a także różnice w określaniu wieku produkcyjnego kobiet i mężczyzn. 

Wykres nr 6 Struktura płci mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL za rok 2017  

W oparciu o dane długookresowe można stwierdzić, że prognozy demograficzne dla 

gminy Tarnowo Podgórne są raczej optymistyczne. GUS dalszy dynamiczny wzrost liczby 

ludności w gminie (o 26,39%), w roku 2030 gminę Tarnowo Podgórne ma zamieszkiwać 32 936 

mieszkańców. Co więcej, nadal ma utrzymywać się trend związany z korzystną, w porównaniu 

17,2

18,2

19,4

16,4

17,3

18,2

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

2015 2016 2017

Tarnowo Podgórne powiat poznański

48,57%

51,43%

mężczyźni

kobiety

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 26



27 
 

do globalnych przemian demograficznych strukturą wieku ludności, a więc liczba osób w wieku 

produkcyjnym ma pozostać na podobnym poziomie jak w roku 2017 (spadek o 1,12%),  

a spadek w kategorii osób w wieku przedprodukcyjnym ma wystąpić na poziomie 8,27%. 

Podobnie, jak w innych gminach prognozowany jest przyrost liczby seniorów (o 16,11%),  

a liczba osób starszych po 80 roku życia ma ulec podwojeniu. Zjawisko to wymaga interwencji 

ze strony samorządu lokalnego i całej społeczności lokalnej, np. w zakresie zapewnienia 

mieszkańcom usług związanych z opieką długoterminową, środowiskową, czy też organizacji 

działań mających na celu aktywizację osób starszych. Z uwagi na prognozowany przyrost 

mieszkańców we wszystkich kategoriach wiekowych należy jednak zintensyfikować działania 

zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości życia wszystkich grup wiekowych oraz 

zaprojektowania i wdrożenia systemu usług społecznych odpowiadających na ich rozpoznane 

potrzeby. 
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Tabela nr 4 Prognoza liczby ludności dla gminy Tarnowo Podgórne w latach 2017-2030 

Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ogółem 25 456 26 060 26 658 27 243 27 816 28 376 28 925 29 457 29 976 30 484 30 987 31 484 31 973 32 457 32 936 

przedprodukcyjny 5 862 6 080 6 271 6 414 6 583 6 749 6 862 6 937 7 008 7 045 7 051 7 019 6 992 7 005 7 049 

produkcyjny 15 578 15 762 15 959 16 202 16 432 16 665 16 933 17 249 17 560 17 937 18 307 18 707 19 087 19 438 19 697 

mobilny 10 295 10 429 10 527 10 635 10 671 10 675 10 704 10 787 10 799 10 894 11 008 11 124 11 195 11 219 11 210 

niemobilny 5 283 5 333 5 432 5 567 5 761 5 990 6 229 6 462 6 761 7 043 7 299 7 583 7 892 8 219 8 487 

poprodukcyjny 4 016 4 218 4 428 4 627 4 801 4 962 5 130 5 271 5 408 5 502 5 629 5 758 5 894 6 014 6 190 

0-14 5 069 5 251 5 430 5 550 5 630 5 702 5 740 5 748 5 725 5 703 5 713 5 744 5 785 5 849 5 879 

15-59 15 627 15 834 16 032 16 300 16 668 17 014 17 375 17 763 18 191 18 571 18 952 19 296 19 622 19 898 20 139 

60+ 4 760 4 975 5 196 5 393 5 518 5 660 5 810 5 946 6 060 6 210 6 322 6 444 6 566 6 710 6 918 

15-64 17 247 17 471 17 691 17 947 18 247 18 556 18 864 19 191 19 563 19 991 20 354 20 687 21 013 21 327 21 638 

65+ 3 140 3 338 3 537 3 746 3 939 4 118 4 321 4 518 4 688 4 790 4 920 5 053 5 175 5 281 5 419 

80+ 661 681 680 695 705 708 703 701 698 736 844 918 1 015 1 104 1 209 

Źródło: Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030, GUS 2017
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3.2. Sytuacja gospodarcza 

3.2.1. Sytuacja gospodarcza w wymiarze regionalnym 

Wielkopolska to jeden z kluczowych regionów w Polsce, odgrywający ważną rolę 

w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, mający istotne znaczenie dla integracji 

polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską. Region zaliczany jest do grona najprężniej 

rozwijających się gospodarczo regionów w Polsce, o czym świadczą wartości podstawowych 

wskaźników rozwoju gospodarczego. Pod względem produktu krajowego brutto (PKB) 

na mieszkańca oraz wytworzonej wartości dodanej brutto (WDB5), jak i dynamiki ich wzrostu, 

znajduje się w ścisłej czołówce, osiągając wyższe wskaźniki ekonomiczne niż średnie wartości 

dla kraju. W 2016 roku wartość PKB per capita wynosiła w województwie wielkopolskim 

52 844 zł (III miejsce w kraju za mazowieckiem – 77 359 zł i dolnośląskim – 53 659 zł)6. 

Województwo wielkopolskie wytwarza prawie 10% PKB kraju. Struktura udziału 

poszczególnych sektorów w jej wytworzeniu wskazuje, iż gospodarkę Wielkopolski zaliczyć 

można do grona gospodarek tradycyjnych. Rozkład WDB w regionie (łączna wartość: 156,5 

mld zł w 2015 roku, dla 2016 roku: 162,3 mld zł) na poszczególne sektory wskazuje,  

iż największą rolę przy jej wytworzeniu odgrywa sektor usług (58,7%), w szczególności sekcje 

G-L (36,6%), a następnie przemysł i budownictwo (37,9%) oraz rolnictwo (3,4%).  

W odniesieniu do wskaźników krajowych region cechuje wyższy udział przemysłu 

i budownictwa (35,2% w kraju) oraz rolnictwa (2,4% w kraju) kosztem usług (62,4% w kraju,  

w tym sekcji G-L na poziomie 37,6%).  

Gospodarka regionu wyróżnia się konkurencyjnością w skali kraju, otwartością na rynki 

międzynarodowe i zdywersyfikowaniem, a jednocześnie w dalszym ciągu nie w pełni 

wykorzystanym potencjałem. Charakteryzuje ją silnie rozwinięty i gałęziowo zróżnicowany 

przemysł, efektywne i wydajne wysokotowarowe rolnictwo oraz dynamicznie rozwijający się 

sektor usług, w tym przede wszystkim usług finansowych i doradczych. 

Wśród podstawowych korzystnych czynników wzrostu gospodarczego Wielkopolski 

wymienić można m.in. dogodne położenie komunikacyjne, w tym obecność rozwiniętych 

                                                             
5 Wartość dodana brutto jako podstawowy miernik oceny efektywności wykorzystania czynników produkcji 
określa przyrost wartości dóbr (wyrobów, usług) w danym czasie. 
6 Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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szlaków tranzytowych na linii wschód-zachód i międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-

Ławica, rozwiniętą infrastrukturę społeczną i kapitału ludzkiego, bogactwo zasobów 

naturalnych, wysoki poziom przedsiębiorczości, rosnącą rolę turystyki biznesowej, czy wysokie 

kwalifikacje zasobów pracy przy jednoczesnym relatywnie niskim koszcie pracy.  

W ujęciu przestrzennym gospodarkę województwa cechuje występowanie znacznych 

dysproporcji rozwojowych. Bardzo pozytywnie wyróżniają się obszary obejmujące największe 

wielkopolskie miasta, w tym: aglomerację poznańską, aglomerację kalisko-ostrowską, a także 

Gniezno, Konin, Leszno i Piłę. Zdecydowanym biegunem wzrostu w Wielkopolsce jest 

aglomeracja poznańska. Dominuje ona przede wszystkim w sferach: produkcyjnej, usługowej 

– w tym związanej z usługami wyższego rzędu, instytucji otoczenia biznesu, administracyjnej, 

nauki i kultury, decydując o pozycji konkurencyjnej całego regionu. W pozostałych większych 

miastach charakterystyczna jest koncentracja działalności gospodarczej, w tym podmiotów 

bazujących na zasobach wykwalifikowanych, lecz względnie „tanich” kadr. Powiaty o wyższym 

poziomie rozwoju gospodarczego zlokalizowane są przede wszystkim w centralnej  

i południowo-zachodniej części województwa oraz w okolicach kluczowych biegunów wzrostu. 

Jednostki o najniższym poziomie rozwoju położone są natomiast w dalszej odległości od 

większych miast, na peryferiach regionu, zwłaszcza w jego północnej i wschodniej części 

(powiaty: złotowski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, słupecki, kolski i turecki)7. 

3.2.2. Sytuacja gospodarcza w wymiarze lokalnym 

Położenie gminy Tarnowo Podgórne wpływa bardzo korzystnie na jej rozwój 

społeczno-gospodarczy. Poza czynnikami związanymi ze sprzyjającym usytuowaniem 

przestrzennym, gmina w aktywny sposób zachęca inwestorów i przedsiębiorców do 

podejmowania działalności gospodarczej i inwestycji na jej terenie, m.in. poprzez 

przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania (tereny 

inwestycyjne posiadają dostęp do podstawowych mediów)8. Taka proaktywna postawa władz 

gminy przekłada się na wymierne korzyści. Z danych GUS wynika, że w latach 2015-2017 

                                                             
7 Sylwia Górniak, Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, „Przegląd Regionalny Polski 2018. 
Przegląd sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, Poznań, 2018, s. 3-4. 
8 http://www.tarnowo-podgorne.pl/o-gminie/informacje-podstawowe/gospodarka/ dostęp na: 19.11.2018 r. 
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wzrastała liczba podmiotów gospodarki narodowej9 funkcjonujących na terenie gminy 

i w analizowanym okresie wynosiła odpowiednio 5 193 podmioty (w tym 5 060 należących 

do sektora prywatnego) w 2015 roku, 5 364 (w tym 5 226 należących do sektora prywatnego) 

w 2016 roku i 5 603 (w tym 5 447 należących do sektora prywatnego) w 2017 roku, co 

stanowiło niecałe 10% wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu 

poznańskiego. Wśród podmiotów gospodarki narodowej w 2017 roku, aż 3 588 (64%) 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na poniższym wykresie 

przedstawiono strukturę podmiotów gospodarki narodowej według kryterium liczby osób 

w nich zatrudnionych.  

Wykres nr 7 Odsetek podmiotów gospodarki narodowej funkcjonujących na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne, według kryterium liczby osób pracujących (klas wielkości) w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

 W 2017 roku (jak również w pozostałych analizowanych latach) zdecydowanie 

najwięcej podmiotów funkcjonujących na terenie gminy należało do grupy mikro-

przedsiębiorstw (od 0 do 9 pracowników) – 5 203 podmioty. Podmiotów zatrudniających od 

10 do 49 pracowników (małych przedsiębiorstw) – 306 (5,46%), od 50 do 249 (średnich 

                                                             
9 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia 
i podobne organizacje społeczne. 
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przedsiębiorstw) – 78 podmiotów (1,39%), od250 do 999 (dużych przedsiębiorstw) –  

15 (0,27%) i 1 podmiot zatrudniający powyżej 1000 pracowników.  

W 2017 roku, jak wynika z rejestru REGON, wśród podmiotów posiadających osobowość 

prawną, najwięcej funkcjonowało spółek handlowych z ograniczoną odpowiedzialnością 

(1127).  

 Analizując najliczniej reprezentowane sekcje działalności podmiotów gospodarki 

narodowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne w 2017 roku należy stwierdzić, że 28,4% 

(1 584 podmioty) wszystkich takich podmiotów działa w branży handlu hurtowego 

i detalicznego i naprawie pojazdów samochodowych (sekcja G), 13,8% (770) w branży 

profesjonalnej, naukowej i technicznej (sekcja M), 11,5% (639) w branży przetwórstwa 

przemysłowego (sekcja C), 10,2% (567) w branży budowlanej (sekcja F) i 5% (277) w branży 

transportowej i magazynowej (sekcja H).  

 Co roku w gminie powstają nowe podmioty gospodarki narodowej w sektorze 

prywatnym. W latach 2015-2017 liczba takich nowo zarejestrowanych podmiotów wynosiła 

odpowiednio – 318, 296 oraz 316, i co roku stanowiła ok. 8% wszystkich nowo 

zarejestrowanych podmiotów w powiecie. 

 W gminie Tarnowo Podgórne bardzo korzystnie kształtują się wskaźniki dotyczące 

rozwoju gospodarczego, a niektóre wskaźniki gminne – należące do stymulant rozwoju, 

znacznie odbiegają – „in plus” od wartości wskaźników powiatowych.  

W latach 2015-2017 liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 

przypadających na 1 000 mieszkańców gminy była o ok. 28% wyższa, aniżeli w powiecie 

poznańskim. 
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Wykres nr 8 Podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności zamieszkałej na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne i powiatu poznańskiego w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Analizując liczbę podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. 

ludności, gmina Tarnowo Podgórne również pozytywnie wyróżniała się na tle powiatu 

poznańskiego.  

Wykres nr 9 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności na terenie gminy 

Tarnowo Podgórne i powiatu poznańskiego w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Interesującym wskaźnikiem jest udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem. Pojęcie sektora 
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kreatywnego definiowane jest jako „część rynku tworzona przez podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą związaną z kulturą i technologią, łączące działalność artystyczną 

z przedsiębiorczością. Przemysły kreatywne to efekt rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

i innowacji. Rosnąca potrzeba wprowadzania innowacji (firmy chcą nowych rozwiązań,  

bo chcą tego ich klienci) spowodowała docenienie tego rodzaju przemysłu, także w wymiarze 

finansowym, niematerialnych zasobów w postaci wiedzy, pomysłowości, kreatywności”10.  

Wykres nr 10 Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo 

zarejestrowanych podmiotów ogółem na terenie gminy Tarnowo Podgórne i powiatu poznańskiego 

w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Udział takich przedsiębiorstw w nowo zarejestrowanych podmiotach na terenie gminy 

sukcesywnie wzrastał, w 2017 roku wartość wskaźnika na terenie gminy była najwyższa we 

wszystkich analizowanych latach i wyniosła 11,71%, w porównaniu do 7,53% w skali powiatu11.  

Liczne przedsiębiorstwa usytuowane na terenie gminy Tarnowo Podgórne przekładają 

się na większe możliwości i zróżnicowanie lokalnego rynku pracy (dostępnych ofert pracy), 

a co za tym idzie również większe możliwości mieszkańców gminy na znalezienie zatrudnienia 

na jej terenie. W gminie zatrudnienie znajdują również osoby spoza gminy Tarnowo Podgórne, 

w tym dojeżdżające z Poznania. Gmina Tarnowo Podgórne z 50 000 miejsc pracy stanowi obok 

Poznania największy rynek pracy w województwie wielkopolskim.12 

                                                             
10http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=96BA40D2FF10483CBD9236D4405479F7, dostęp na 
01.12.2018 r. 
11 Dane dotyczące przedsiębiorstw pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
12 Raport – Dostosowanie kształcenia zawodowego młodzieży w gminie Tarnowo Podgórne do potrzeb  
i oczekiwań pracodawców, Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku, Tarnowo Podgórne 
2017 
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Analizując kwestię przedsiębiorczości na terenie gminy należy także wspomnieć  

o funkcjonowaniu Tarnowskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości13. Jest to gminna 

jednostka powołana do tego, aby wspierać przedsiębiorców na poziomie szkoleń, doradztwa, 

networkingu czy też konsultacji w zakresie dostępnych terenów inwestycyjnych.  

Gmina Tarnowo Podgórne wymyka się klasyfikacjom, w których znaczenie ościennych 

gmin zlokalizowanych wokół miasta Poznania zredukowane jest jedynie do bycia jego 

sypialnią. W rozważaniach nad tym zagadnieniem, dotyczących m.in.: odczuwanej jakości 

życia przez mieszkańców, kwestii poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, przywiązania 

i utożsamiania się ze swoim najbliższym środowiskiem życia, troski o najbliższe otoczenie oraz 

chęci zaangażowania się mieszkańców w życie codzienne społeczności lokalnej, eksponowane 

są liczne problemy społeczne „miejscowości sypialni” m.in. związane z zanikiem więzi 

mieszkańców z lokalną społecznością, anonimizacją społeczną i brakiem troski o wspólne 

dobro oraz wspólną przestrzeń, czy brakiem identyfikacji mieszkańców ze swoim miejscem 

zamieszkania. Inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy miejsce życia jest również 

miejscem pracy zawodowej.  

3.2.3. Ekonomia społeczna i solidarna 

Obszarem, który w Wielkopolsce, szczególnie za sprawą środków unijnych 

pozyskanych w poprzedniej perspektywie finansowej w latach 2007-2013 oraz aktualnej 2014-

2020, rozwija się bardzo intensywnie, jest ekonomia społeczna. W działaniach 

podejmowanych w województwie na rzecz ekonomii społecznej nacisk położony jest na 

propagowanie idei gospodarki społecznej jako kluczowego elementu walki z wykluczeniem 

społecznym, w tym m.in. z bezrobociem i z bezdomnością. W latach 2007-2013 ekonomia 

społeczna zafunkcjonowała w świadomości społecznej jako działalność gospodarcza, w której 

liczą się nie tylko zyski, ale przede wszystkim cele społeczne. Na terenie województwa 

wielkopolskiego bardzo intensywnie i w dużej liczbie powstawały spółdzielnie socjalne.  

W latach 2007-2013 poprawił się również stan infrastruktury Centrów Integracji Społecznej 

oraz Klubów Integracji Społecznej. Spółdzielnie socjalne stały się częścią polskiej gospodarki,  

a z uwagi na realizację celów społecznych zostały one silnie zakorzenione w społecznościach 

lokalnych. Celem wsparcia perspektywy finansowej 2014-2020 w obszarze ekonomii 

                                                             
13 Więcej informacji na stronie - www.tcwp.pl 
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społecznej jest przede wszystkim podniesienie jakości miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz praca nad trwałością tych podmiotów, a w obszarze reintegracji 

wzmocnienie efektywności podmiotów reintegracyjnych i poprawa rotacji uczestników w tego 

typu podmiotach.  

W Tarnowie Podgórnym funkcjonuje jedna spółdzielnia socjalna, która prowadzi 

„Tarnowskie Centrum Czystości” i świadczy usługi sprzątające oraz pralnicze. 

Jak wynika z gminnego sprawozdania Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok, 

na terenie gminy Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 nie funkcjonowały Centra Integracji 

Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, ani Zakłady Aktywności Zawodowej. Podmiotem 

reintegracji społeczno-zawodowej działającym na terenie gminy, a prowadzonym przez 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR jest Warsztat Terapii 

Zajęciowej. W zajęciach w WTZ bierze udział 20 osób z terenu dwóch gmin – Tarnowa 

Podgórnego i Rokietnicy. Dodatkowo należy podkreślić, że aktywne na polu wsparcia osób  

z niepełnosprawnością są także lokalne organizacje pozarządowe – Tarnowskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON oraz Fundacja Nigdy nie jest za późno.  

3.2.4. Lokalny rynek pracy 

W przypadku próby zarysowania sytuacji na lokalnym rynku pracy, istotne jest 

przedstawienie sytuacji w regionie, jako ważnego kontekstu do analizy.  

Sytuacja na rynku pracy w Wielkopolsce od kilku lat jest korzystna. Świadczą o tym m.in. 

zwiększająca się liczba pracujących, wzrost przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia brutto, 

a także wartość stopy bezrobocia rejestrowanego, która niezmiennie utrzymuje się na 

najniższym poziomie w kraju. Na poniższym wykresie przedstawiono wartość stopy bezrobocia 

rejestrowanego w powiecie, województwie i kraju w latach 2015-2017.  
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Wykres nr 11 Wartość stopy bezrobocia w powiecie, województwie i kraju w latach 2015-2017 (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Na powyższym wykresie zauważalny jest pozytywny, malejący trend wartości stopy 

bezrobocia, zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Wskaźniki osiągane 

w województwie i powiecie są o kilka punktów procentowych niższe, aniżeli w kraju.  

Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł w 2017 roku 3,7% i była to najniższa 

wartość wśród pozostałych województw.  

Mapa nr 1 Stopa bezrobocia (%) w Polsce w 2017 r. 

 

Źródło: Mapa wygenerowana przy pomocy portalu STRATEG http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg 

Najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia – 11,7% – wystąpił  w województwie warmińsko-

mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce w 2017 roku wynosiła 6,6%.  
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W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia rejestrowanego osiągała w 2017 roku wartości 

od 1,5% do 9,7%. Powiaty o najniższej stopie to miasto Poznań (1,4%), wolsztyński (1,7%)  

i poznański (1,8%). Z kolei powiaty o najwyższej stopie bezrobocia to koniński (9,7%), złotowski 

(8,4%), słupecki (8,2%) i chodzieski (7,7%). 

Mapa nr 2 Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w wielkopolskich powiatach w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Mapa wygenerowana przy pomocy portalu STRATEG http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg 

W systemie publicznych służb zatrudnienia pozostają nadal osoby długotrwale 

bezrobotne (47,6% - 28 021 os. długotrwale bezrobotnych, wśród ogółu bezrobotnych –  

58 857 os.). W opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nakreślono profil 

osoby długotrwale bezrobotnej: „to przede wszystkim osoby w wieku 45+, z najniższym 

wykształceniem, bez stażu pracy lub posiadający niewielkie doświadczenie zawodowe. Jednak 

ten problem dotyczy również innych osób zarejestrowanych w wielkopolskich urzędach pracy, 

36% absolwentów wyższych uczelni długotrwale pozostaje bez zatrudnienia, w takiej sytuacji 

jest też niemal połowa osób ze stażem pracy 20-30 lat oraz osób w wieku 35-44 lata, dla 

których oferta urzędów pracy dotycząca aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jest 

znacznie uboższa od tej skierowanej do osób do 30 roku życia”14.  

                                                             
14 Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 2015, 2016, 2017 r. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział liczby osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

w kraju, powiecie, województwie oraz gminie. 

Wykres nr 12 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w latach 2015-2017 (%) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Analizując rozkład wartości tego wskaźnika można zauważyć, że gmina Tarnowo Podgórne 

wyróżnia się pozytywnie na tle kraju i województwa. Porównując wartości gminne  

i te odnotowane w powiecie poznańskim można stwierdzić, że są one bardzo do siebie 

zbliżone. Analizowany wskaźnik bez wątpienia należy do destymulant rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

Bezrobocie rejestrowane, biorąc pod uwagę aktualną korzystną koniunkturę 

gospodarczą i dużą podaż pracy, jest problemem, który z roku na rok traci na znaczeniu, 

zarówno w perspektywie lokalnej, regionalnej, jak i ogólnokrajowej.  
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Wykres nr 13 Struktura osób bezrobotnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 

(wybrane kategorie) 

 

* w latach 2015-2016 osoby w wieku do 25 lat, w 2017 osoby w wieku do 30 lat 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych znajdujących się w Biuletynie Informacyjnym 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 

Przyglądając się szczegółowym danym dotyczącym struktury bezrobotnych mieszkańców 

gminy w latach 2015-2017, można zaobserwować przewagę liczebną bezrobotnych kobiet 

w stosunku do mężczyzn, w 2015 roku na 300 osób bezrobotnych – 62% stanowiły kobiety, 

w 2016 roku na 305 takich osób – 58,4% stanowiły kobiety, natomiast w 2017 roku – 61,8%. 

Bardzo podobna tendencja dostrzegalna jest na poziomie powiatowym.  

Liczebność osób długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 była zmienna. W 2015 roku 

w porównaniu do 2016 liczba takich osób wzrosła ze 120 do 139, natomiast w 2017 roku 

zmalała do 131 osób. Analizując zmiany w tym zakresie w powiecie poznańskim, można 

stwierdzić, że liczba osób długotrwale bezrobotnych w latach 2015-2017 systematycznie 

spadała, z 1 882 os. w 2015 roku do 1 478 w 2017 roku.  

Młode osoby bezrobotne do 25 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

stanowiły w latach 2015-2016 ok. 10% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych na terenie 

gminy Tarnowo Podgórne. W 2017 roku zarejestrowane tu były 54 osoby bezrobotne poniżej 

30 roku życia, co stanowiło ok. 20% wszystkich bezrobotnych. W powiecie poznańskim 

wartości te kształtowały się na bardzo podobnym poziomie.  
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W latach 2015-2017 wzrastała liczba osób pracujących w gminie, zatrudnionych w podmiotach 

gospodarczych o liczbie pracujących 10 i więcej. 

W 2015 roku na terenie gminy Tarnowo Podgórne pracowały 22 962 osoby, w 2016 roku – 25 

717 osoby, a w 2017 roku – 27 216 osoby.  

Wykres nr 14 Osoby pracujące w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 w podziale na płeć 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

 

Analizując wartości wskaźnika „pracujący na 1000 ludności” na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne, okazuje się, że w latach 2015-2017 wskaźnik wynosił kolejno: 930, 1 010 i 1 040 

pracujących na 1 000 ludności. Wartości te potwierdzają sformułowany wcześniej wniosek, że 

przedsiębiorstwa działające na terenie gminy zapewniają miejsca pracy również dla osób 

dojeżdżających spoza gminy Tarnowo Podgórne. 

3.3. Infrastruktura społeczna i mobilność społeczna 

Infrastruktura społeczna służy zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych. W jej 

skład wchodzą budynki mieszkalne, różnego rodzaju placówki oświatowe (np. przedszkola, 

szkoły) oraz instytucje należące do służby zdrowia (np. ośrodki zdrowia, szpitale)  

i zapewniające dostęp do szeroko rozumianej kultury (np. teatry, biblioteki). Infrastruktura 

społeczna odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu społeczności lokalnych i ma istotny wpływ 

na zaspokajanie potrzeb mieszkańców.  
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W roku 2016 na zlecenie Metropolii Poznań zostało przeprowadzone badanie potrzeb 

mieszkaniowych wśród mieszkańców gmin, wchodzących w jej skład15. Na szczególną uwagę 

zasługuje fakt, że aż 78% badanych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne nie widziało 

potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Nawet, jeśli wziąć pod uwagę osoby, które wyraziły 

potrzebę czy konieczność opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego lokalu, to  

w zdecydowanej większości (91%) nie myślały one o zmianie gminy na inną. Istnieją jednak 

elementy, które na tle innych oceniono gorzej i zapewne one wymagają pewnego pochylenia 

się nad nimi w procesie zarządzania gminą, a związane są m.in. z dostępnością infrastruktury 

społecznej w gminie.  

Pierwszym z tych elementów jest dostępność komunikacji szynowej, która w ogóle nie 

występuje w gminie. Czynnik ten został oceniony najsłabiej (2,0)16. Należałoby więc rozważyć, 

czy rzeczywiście mieszkańcom czynnik ten sprawia kłopoty i wymagałby pewnej poprawy, czy 

też należałoby zintensyfikować działania, które pozwoliłyby lepiej wykorzystać istniejące 

możliwości (np. doinformowanie mieszkańców o możliwościach, z których mogą korzystać). 

Relatywnie słabsze oceny przypadły także w udziale takim elementom, jak: natężenie hałasu 

(3,5) oraz bliskość szkoły i przedszkola. Pierwszy z wymienionych elementów bezpośrednio 

wpływa na jakość życia, może mieć też konsekwencje zdrowotne dla mieszkańców. Pozostałe 

dwa wskazują na problem z dostępnością usług wychowawczo-opiekuńczych, przynajmniej 

w percepcji badanych, tzn. bliskość przedszkola (3,5) i bliskość szkoły (3,6). Najwyższe oceny 

w wymiarze związanym z otoczeniem zyskały takie czynniki, jak: bezpieczeństwo okolicy (4,2), 

bliskość zieleni, parków (4,0), wygląd otaczających budynków, zieleni, piaskownic, itd. (4,0) 

oraz dostępność komunikacji autobusowej (4,0). 

3.3.1. Mieszkalnictwo 

Politykę z zakresu gospodarki przestrzennej gminy Tarnowo Podgórne określa studium 

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, w którym ok. 1200 ha terenów 

przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową (docelowo ten teren został przewidziany dla 

zamieszkania ok. 40 tys. osób)17. Z danych GUS BDL wynika, że w 2017 roku zasób 

                                                             
15Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Poznań 2016 r. http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/07/Badanie-potrzeb-mieszkaniowych-
mieszka%C5%84c%C3%B3w-Metropolii-Pozna%C5%84.pdf, dostęp na 30.11.2018 r. 
16 Skala ocen wynosiła od 1 do 5, gdzie 1 było oceną najniższą, a 5 najwyższą. 
17 http://www.tarnowo-podgorne.pl/wazne/strategia/, dostęp na 30.11.2018 r. 
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mieszkaniowy gminy Tarnowo Podgórne obejmował 8 356 mieszkań, w których znajdowało 

się 41 469 izb, a ich powierzchnia użytkowa wyniosła 1 073 078 m2. 

Tabela nr 5 Zasoby mieszkaniowe gminy Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 

 
Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa 

2015 7 805 38 857 999 862 

2016 8 049 40 051 1 036 141 

2017 8 356 41 469 1 073 078 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL  

W latach 2015-2017 oddano do użytkowania 959 nowych mieszkań. Średnia trzyletnia liczby 

mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności wzrosła w porównaniu z 2015 rokiem 

i wyniosła w 2017 roku 12,4. Dla porównania, w powiecie poznańskim wartość ta była niższa 

i wyniosła 11,0.  

Wykres nr15 Średnia trzyletnia liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w gminie 

Tarnowo Podgórne i powiecie poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  

Średnie ceny mieszkań w gminie Tarnowo Podgórne18 są nieco wyższe niż w powiecie 

poznańskim (4663 zł/m2) i oscylują wokół 4738 zł/m2. Powierzchnia użytkowa należy 

do najwyższych w powiecie poznańskim i wynosi 128,4 m2 na osobę (dla porównania –  

99,1 m2 na osobę w powiecie). Mieszkania te są również w zdecydowanej większości 

                                                             
18Według portalu Szybko.pl,https://ceny.szybko.pl/wielkopolskie-powiat-pozna%C5%84ski-gmina-Tarnowo-
Podg%C3%B3rne-ceny-mieszkan.html, dostęp na 30.11.2018 r. 
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wyposażone w wodociąg (99,7%), łazienkę (98,6%) i centralne ogrzewanie (95,7%),  

co przekłada się w znacznym stopniu na ogólnie bardzo dobre warunki życia mieszkańców 

gminy. W porównaniu z ze stanem z 2015 roku, sytuacja we wszystkich tych obszarach uległa 

poprawie, co znacząco przekłada się na wysoką lokatę gminy w rankingach związanych 

z wymiarem warunków życia mieszkańców powiatu poznańskiego. 

Wykres nr16 Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje sanitarne w gminie Tarnowo Podgórne 

i powiecie poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  
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Od 2016 roku gmina Tarnowo Podgórne prowadzi Gminny Program Budowy Mieszkań, który 

umożliwia wynajem, a następnie zakup lokali mieszkalnych tym mieszkańcom, którzy będąc  

                                                             
19 Sprawozdanie Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Tarnowo Podgórne za 2017 rok. 
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w trudnej sytuacji mieszkaniowej, nie mogą uzyskać kredytu bankowego na zakup mieszkania, 

ale jednocześnie wykazują dochody w wysokości zapewniającej ponoszenie kosztów 

uczestniczenia w programie wykup z dojściem do własności; w ramach czynszu spłaca się 

kredyt20. Wybudowane zostały dwa budynki po 9 mieszkań każdy, a mieszkania zostały oddane 

do użytku 11 września 2018 r. Gmina rozważa kontynuację programu. 

3.3.2. Edukacja i wychowanie 

Gmina nie zainwestowała dotąd w budowę własnych żłobków, za to od kilku lat 

dofinansowuje swoim najmłodszym mieszkańcom miejsca w żłobkach prywatnych (kwota 

dofinansowania wynosi 700 zł miesięcznie)21. Ze sprawozdania Ocena zasobów pomocy 

społecznej wynika, że wszystkim zgłoszonym dzieciom zostały przyznane miejsca w żłobkach 

na terenie gminy. Pod koniec 2017 r. w gminie Tarnowo Podgórne działało 7 żłobków i 2 kluby 

dziecięce, oferujące łącznie 188 miejsc (liczba miejsc wzrosła o 40 w porównaniu z 2015 

rokiem). Na 1 055 dzieci do 3 roku życia opieką żłobkową zostało objętych 176 z nich, czyli 

16,7% (średnia w powiecie to 11,8%). Wartość wskaźnika liczby dzieci w żłobkach i klubach 

dziecięcych przypadających na 1 000 dzieci do lat 3 wyniosła dla gminy 167 i była wyższa 

od średniej powiatowej o 48. Na terenie gminy nie działała instytucja opiekuna dziennego. 

                                                             
20 http://www.tarnowo-podgorne.pl/program-mieszkaniowy/, dostęp na 30.11.2018 r. 
21 http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/586, dostęp na 03.12.2018 r. 
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Wykres nr17 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w gminie Tarnowo Podgórne i powiecie 

poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  
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Wykres nr18 Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminie Tarnowo Podgórne 

w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  
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Z kolei, do dziewięciu szkół podstawowych pod koniec 2017 roku uczęszczało  

2 684 uczniów (wzrost o 331 uczniów w porównaniu z rokiem 2015). Gmina jest organem 

prowadzącym znajdującego się na jej terenie liceum ogólnokształcącego, w którym pod koniec 

2017 roku naukę podejmowały 164 osoby (o 19 osób więcej niż w 2015 roku).  

W Pałacu Jankowice swoją siedzibę ma ponadto Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia. 

W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest uzupełnienie gminnej oferty edukacyjnej  

o Zespół Szkół Technicznych, w którym miałoby się kształcić około 400 uczniów (m.in. 

magazynierzy, logistycy oraz mechatronicy). W założeniach jest uruchomienie 3-letniej szkoły 

branżowej pierwszego stopnia i 5-letnie technikum. Później miałaby do nich dołączyć 2-letnia 

szkoła branżowa drugiego stopnia i policealna szkoła zawodowa22. 

3.3.3. Kultura i sztuka 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM”, 

który posiada dwie placówki – Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym oraz Centrum Kultury  

w Przeźmierowie. Jednostki te mają w swojej ofercie bogatą ofertę kulturalną: organizowane 

są seanse filmowe, spektakle teatralne, koncerty edukacyjne, warsztaty tematyczne.  

W działalność GOK wpisuje się także szereg kół i zespołów: tanecznych, wokalnych, 

teatralnych, kulinarnych, plastycznych, rękodzielniczych, edukacyjnych, czy dziennikarskich. 

Liczba ich członków podwoiła się od roku 2015 i pod koniec roku 2017 wyniosła 617 osób.  

Na terenie gminy funkcjonuje również gminna biblioteka publiczna w Tarnowie 

Podgórnym wraz z 3 filiami (w Baranowie, Przeźmierowie i Lusowie), dysponująca łącznie 

księgozbiorem złożonym z 71 833 pozycji. W ciągu roku 2016 z jej oferty skorzystało 

3 353 czytelników. Porównując wartości wskaźnika czytelników bibliotek publicznych na 1 000 

ludności w gminie Tarnowo Podgórne (131 osób) i w powiecie poznańskim (172 osoby), 

można stwierdzić, że korzystanie z bibliotek w gminie jest nieco mniej rozpowszechnione niż 

średnio w powiecie. Także liczba wypożyczonych woluminów przez 1 czytelnika w ciągu roku 

jest tutaj nieco niższa (15,1 w gminie, a 18,0 w powiecie). Do dyspozycji czytelników 

w bibliotece pozostaje także 5 komputerów23. 

                                                             
22http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/tarnowo-podgorne-powstanie-nowa-szkola-jak-bedzie-
wygladac,4593274,artgal,t,id,tm.html, dostęp na 03.12.2018 r. 
23 Dane GUS BDL. 
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Ponadto w Lusowie działa Muzeum Powstańców Wielkopolskich, prezentujące unikatową 

kolekcję złożoną z 9 000 eksponatów. Muzeum od 1996 roku funkcjonowało jako izba pamięci 

w Szkole Podstawowej w Lusowie, a w 2008 r. jego zbiory przeniesione zostały do nowo 

wybudowanego budynku. W kwietniu 2018 r. gmina Tarnowo Podgórne utworzyła Muzeum 

Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie jako 

samorządową instytucję kultury w celu zapewnienia ciągłości ochrony kulturowego 

dziedzictwa ludzkości. Działalność kulturalną prowadzi także Pałac Jankowice, gdzie 

w odrestaurowanych wnętrzach odbywają się wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje 

historyczne, konkursy literackie czy warsztaty. 

3.3.4. Sport i rekreacja 

Bogatą ofertą rekreacyjną i sportową dysponuje Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zarządzający obiektami sportowymi (boiskami, halami, stadionami) w Przeźmierowie, 

Tarnowie Podgórnym, Baranowie, plażą w Lusowie i w Chybach. Na terenie gminy funkcjonują 

kluby i stowarzyszenia sportowe związane z różnymi dziedzinami sportu, mi.in.: piłką nożną, 

lekkoatletyką, kolarstwem, karate, tańcem, tenisem, koszykówką, szermierką, badmintonem, 

czy kręglami. Z ich oferty licznie korzystali mieszkańcy gminy (w 2016 

roku13 zarejestrowanych klubów liczyło 764 członków). Z basenu czy klubu fitness można 

skorzystać także odwiedzając Tarnowskie Termy (opisane szerzej w podrozdziale dotyczącym 

wsparcia seniorów). 

Od 2012 roku w Tarnowie Podgórnym organizowany jest corocznie Bieg Lwa, a od roku 2014 

Triathlon Lwa. Na Bieg Lwa składa się nie tylko półmaraton, ale także Pogoń za Lwem (bieg 

na 10 kilometrów), Sztafety Szkolne, Sztafety Firm, Sztafety Pokoleń, a także biegi dla 

najmłodszych Lwiątek. Triathlon Lwa w Lusowie to zawody na popularnych dystansach: 1/4 i 

1/8 IronMan oraz dziecięcy Aquathlon. Z kolei w Przeźmierowie od 2015 r. odbywa się w maju 

Bieg Unijny na dystansie 10 km. Te wydarzenia dostarczają mieszkańcom możliwości 

uczestnictwa i kibicowania podczas toczących się imprez biegowych, także w ramach 

wolontariatu. 
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3.3.5. Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy działają 4 przychodnie lekarzy rodzinnych, w ramach kontraktu  

z NFZ: w Tarnowie Podgórnym, 2 w Przeźmierowie i w Lusówku. Ich działalność wspierają 

2 firmy świadczące usługi pielęgniarki i położnej POZ. W roku 2017 w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej udzielono 124 935 porad, więcej o 38 734 w porównaniu do danych z 2015 

roku (wzrost o 44,93%). Łącznie, na terenie gminy funkcjonuje 15 przychodni ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej, co przekłada się na wartość współczynnika dostępności przychodni 

na 10 tys. ludności na poziomie wyższym (6 przychodni) niż średnio w powiecie poznańskim  

(5 przychodni). Podobnie, jak w przypadku porad świadczonych w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej w latach 2015-2017 znacząco wzrosła liczba porad lekarskich udzielonych  

w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z 128 757 do 190 254 (wzrost o 47,76%). Wyższa 

niż ogółem w powiecie poznańskim jest dostępność aptek liczona jako stosunek liczby ludności 

na 1 aptekę ogólnodostępną. W roku 2017 w gminie zarejestrowanych było 13 aptek. 

Wykres nr 19 Liczba ludności na aptekę ogólnodostępną w gminie Tarnowo Podgórne i w powiecie 

poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL  
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3.3.6. Wsparcie seniorów 

Gminna polityka senioralna realizowana jest w oparciu o program „Gmina Tarnowo 

Podgórne przyjazna seniorom", który przyjęty został uchwałą nr XXXIV/546/2016 Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Tarnowo 

Podgórne Przyjazna Seniorom” na lata 2016-2020. Ma on na celu włączenie instytucji 

publicznych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych do wspólnych działań na rzecz 

poprawy jakości życia i aktywizacji seniorów. Dzięki temu oferta dla seniorów jest tutaj bardzo 

zróżnicowana. 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne funkcjonuje 7 organizacji działających w tym 

obszarze: Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 6 grup w formie Kół lub Klubów Seniora. W ich 

ramach starsi mieszkańcy mogą skorzystać z licznych zajęć sportowych, wycieczek, kursów, 

wykładów, spotkań tematycznych, a także z preferencyjnych stawek różnych usług 

skierowanych do tej grupy. Gmina Tarnowo Podgórne wspiera te organizacje zarówno 

finansowo, poprzez zlecanie im realizacji zadań publicznych, jak i organizacyjnie, udostępniając 

na ich potrzeby pomieszczenia w gminnych budynkach. 

Szeroka współpraca odbywa się także między Gminnym Ośrodkiem Kultury „SEZAM” a kołami 

seniora. GOK wspomaga organizacyjnie wiele imprez dla seniorów, prowadzi koła 

zainteresowań skierowane do osób starszych np. kabaret „Senioritki”, koło kulinarne. Pomocą 

tym organizacjom służy też Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wspiera m.in. organizację 

Olimpiady Seniorów czy organizuje zajęcia gimnastyczne. 

W placówkach oświatowych odbywają się zajęcia dla UTW – udostępniane są sale 

komputerowe czy lekcyjne niezbędne do realizacji warsztatów, a aule szkolne – na potrzeby 

otwartych wykładów. W ofercie Parku Wodnego Tarnowskie Termy znajdują się zajęcia 

dedykowane seniorom (aquaaerobic). Ponadto Tarnowskie Termy współpracują 

z Uniwersytetem III Wieku, którego słuchacze regularnie korzystają ze zorganizowanych wejść 

grupowych. Dodatkowo w ofercie Klubu Fitness Piwnica pod Termami znajduje się karnet 

Senior (miesięczny), zachęcający do korzystania z tej formy spędzania wolnego czasu24. 

Bardzo ważnym punktem na mapie działań na rzecz seniorów jest Pałac Jankowice25.  

W nim działa bowiem Tarnowskie Centrum Senioralne, które organizuje różnego rodzaju 

                                                             
24 Program „Gmina Tarnowo Podgórne przyjazna seniorom” na lata 2016-2020 
25http://www.palacjankowice.pl/ 
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inicjatywy na rzecz seniorów zamieszkałych na terenie gminy (tutaj także ma swoją siedzibę 

opisywany już wcześniej Uniwersytet Trzeciego Wieku). W ramach projektu „Tarnowo 

Podgórne dla seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” finansowanego ze środków 

WRPO 2014+ odbywają się liczne wydarzenia dedykowane najstarszym mieszkańcom gminy, 

jak np. wykłady tematyczne, zajęcia taneczne, zajęcia rekreacyjne i sportowe, czy pracownia 

ceramiczna. Celem projektu26 jest wsparcie 70 osób niesamodzielnych, w tym powyżej 60 roku 

życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem z terenu powiatu poznańskiego: 

dzięki stworzeniu Klubu Seniora (30 miejsc), wdrożeniu systemu teleopieki dla 30 osób, 

zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 40 osób 

i zapewnieniu wsparcia 10 opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych27.  

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne realizowany jest również projekt „Złota Rączka dla 

SENIORA”, którego celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy Seniorom 60+ w drobnych 

naprawach domowych. 

3.3.7. Transport publiczny 

Gmina Tarnowo Podgórne jest obecnie jedną z dwóch bezpośrednio graniczących 

z Poznaniem gmin, nie posiadających infrastruktury kolejowej. Jednakże projekt połączenia 

kolejowego na lotnisko Poznań-Ławica został uwzględniony w koncepcji kolei metropolitarnej. 

Według wstępnych założeń połączenie z lotniskiem to pierwszy etap inwestycji, która dalej 

miałaby zostać pociągnięta do Tarnowa Podgórnego. Drugi etap miałby zostać zrealizowany 

do 2040 roku. Koszt budowy jednotorowej, niezelektryfikowanej linii kolejowej to około 250-

300 mln zł (85 % kosztów inwestycji miałoby zostać sfinansowane ze środków unijnych)28. 

Aktualnie usługi komunikacji publicznej na terenie gminy Tarnowo Podgórne 

świadczone są przez spółkę Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o. o. 100% 

udziałów w spółce należy do gminy Tarnowo Podgórne, choć obszar jej działalności wykracza 

poza teren gminy i obejmuje także gminy Kaźmierz oraz Duszniki. Od 1 stycznia 2017 roku 

dzięki integracji komunikacji miasta Poznania i gminy Tarnowo Podgórne zwiększył się obszar 

funkcjonowania linii organizowanych przez ZTM. System transportu zbiorowego miasta 

                                                             
26Czas trwania projektu to 01.08.2018 do 31.05.2020. 
27 http://seniorzytp.pl/, dostęp na 22.03.2019 r. 
28https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kolej/przygotowuja-studium-wykonalnosci-dla-budowy-
polaczenia-kolejowego-do-lotniska-poznanlawica-57211.html, dostęp na 1.12.2018 r. 
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Poznania został powiększony o 9 linii autobusowych nr: 801, 802, 803, 804, 811, 812, 813, 821 

oraz 882. Teren gminy Tarnowo Podgórne znalazł się w strefach taryfowych B (Baranowo, 

Chyby, Przeźmierowo, Swadzim, Wysogotowo) i C (pozostałe miejscowości). Dla mieszkańców 

gminy oznacza to możliwość korzystania z wszystkich zalet integracji transportu (przede 

wszystkim związanych z atrakcyjniejszą ofertą cenową w ramach opcji skorzystania z Biletu 

Metropolitarnego oraz ulgi metropolitarnej). W gestii gminy Tarnowo Podgórne pozostały 

linie, których autobusy kursują poza terenem miasta Poznania, czyli 05, 06, 08, 09 i 10,  

a obowiązująca w nich taryfa opłat jest ustanawiana przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne29.  

Od 30.11.2016 roku do 31.12.2019 roku Gmina Tarnowo Podgórne realizuje 

dofinansowany w ramach WRPO 2014+ projekt pn. „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor 

autobusowy i zaplecze techniczne”. Inwestycje objęte projektem mają spowodować poprawę 

warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa. 

Przewidywane efekty projektu to m.in.: 

1. Zakup 5 niskopodłogowych autobusów EURO 6, wyposażonych w tablice informacji 

pasażerskiej i bramki liczące pasażerów, posiadających w sumie 480 miejsc dla pasażerów. 

2. Utworzenie 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Kokoszczynie, Ceradzu 

Kościelnym, Lusowie, Sadach i Przeźmierowie wyposażonych w zadaszone wiaty 

przystankowe oraz parkingi bike&ride (5 szt.) w sumie z 50 miejscami dla rowerów. 

W obrębie centrów powstanie 7 innowacyjnych tablic informacji pasażerskiej. Dodatkowo 

w obrębie węzła w Lusowie i Ceradzu powstaną 2 parkingi typu P&R dostępne dla w sumie 

28 samochodów (2 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Węzły przyczynią się do wzrostu 

integracji trzech różnych form transportu (auto, rower i autobus) i obsłużą transport 

wewnątrz gminy, jak również połączenia z Poznaniem. 

3. Utworzenie nowej linii autobusowej Termy – Rokietnica PKP – Dworzec os. Sobieskiego 

(dla mieszkańców gminy – szybki dostęp do kolei i tramwaju; z drugiej strony – dostęp 

do zakładów pracy i usług) – łączna długość nowej linii to 19,4 km. 

4. Modernizacja zaplecza zajezdniowego spółki TPBUS. W ramach projektu nastąpi 

przebudowa zajezdni, co pozwoli na usprawnienie obsługi autobusów oraz przyczyni się 

                                                             
29https://www.ztm.poznan.pl/en/aktualnosci/integracja-transportu-miasta-poznania-i-gminy-tarnowo-
podgorne, dostęp na 1.12.2018 r. 
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do wzrostu efektywności kosztowej. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie 

ogrzewania obiektu i zmiany systemu oświetlenia, projekt przyczyni się do oszczędności 

w emisji CO2. 

5. Kampania informacyjno-promocyjna na terenie gminy mająca na celu promowanie 

transportu publicznego30. 

Coraz więcej samorządów dostrzega także potrzeby związane z inwestycjami 

w rozbudowę ścieżek rowerowych. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne znajduje się obecnie 

18,7 km ścieżek rowerowych, co w przeliczeniu na 10 000 ludności daje wynik 7,1 km (średnia 

w powiecie poznańskim to 3,1 km). Jest to obszar z pewnością wymagający większej uwagi 

zwłaszcza, że promowanie korzystania z rowerów jest od wielu lat integralną częścią polityk 

zarządzania ruchem drogowym wielu miast europejskich. 

3.4. Pomoc społeczna 

3.4.1. Klienci pomocy społecznej 

Świadczenie z pomocy społecznej przyznane decyzją administracyjną przez kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym w latach 2015-2017 otrzymało 

odpowiednio: 559 osób (405 rodzin), 498 osób (366 rodzin) i 490 osób (364 rodziny). 

W analizowanym okresie widoczna jest zmiana liczby klientów, szczególnie pomiędzy rokiem 

2015 i 2016 odnotowano prawie 11% spadek ich liczby. Przyczyn poprawy warunków 

materialnych rodzin upatruje się przede wszystkim we wprowadzeniu rządowego programu 

Rodzina 500+, jednak wpływ na tę sytuację mógł mieć także dość znaczny spadek bezrobocia 

na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz systematyczny rozwój gospodarczy. 

Skala korzystania z pomocy społecznej, liczona jako odsetek osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej w liczbie ludności, w całym kraju systematycznie spada. W roku 2017 

wskaźnik ten w powiecie poznańskim kształtował się na poziomie 2,8%, a w województwie 

wielkopolskim na poziomie 5,6%31.  

                                                             
30 http://www.tarnowo.pulsgminy.pl/tp/475, dostęp na 1.12.2018 r. 
31Karolina Czub, Sylwia Szpyrka, Marta Zaręba, „Profile Powiatów – Pomoc społeczna w województwie 
wielkopolskim”, Obserwatorium Integracji Społecznej w Poznaniu, Poznań, 2018 rok. 
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Skala korzystania z pomocy społecznej wśród mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne malała 

w latach 2015-2017 z 3,9 do 2,9%. Jest to spadek tego wskaźnika o 25% w ciągu trzech lat. 

Wykres nr 20 Skala korzystania z pomocy społecznej w latach 2015-2017 w gminie Tarnowo Podgórne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok 

 

W analizowanych latach znakomita większość (ok. 92%) spośród osób korzystających 

z pomocy i wsparcia była długotrwale korzystająca. W latach 2015-2017 w systemie 

zarejestrowanych było więcej kobiet, aniżeli mężczyzn, stosunek ten wynosił każdego roku  

ok. 63% do 37%. Również każdego roku ok. 70% osób otrzymujących wsparcie korzystało 

ze świadczeń pieniężnych. 
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Wykres nr 21 Struktura wieku świadczeniobiorców pomocy społecznej w latach 2015-2017 w gminie 

Tarnowo Podgórne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok  

Spadek liczby klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Tarnowo Podgórne jest 

widoczny we wszystkich kategoriach wiekowych.  

Analizując wyniki Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na poziomie województwa 

wielkopolskiego, można zauważyć, iż jedyną kategorią wiekową, w której przybywa klientów 

pomocy społecznej jest wiek poprodukcyjny. Jest to spowodowane m.in. częstszym 

korzystaniem seniorów z usług społecznych, np. z usług opiekuńczych (90% korzystających 

z usług opiekuńczych w województwie wielkopolskim to osoby w wieku poprodukcyjnym).  
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Tabela nr 6 Liczba rodzin z dziećmi korzystających z systemu pomocy społecznej w latach 2015-2017 

w województwie wielkopolskim 

Liczba dzieci 2015 2016 2017 

1 26 26 22 

2 40 27 23 

3 15 10 9 

4 6 5 5 

5 2 2 2 

6 2 1 0 

7 i więcej 0 1 1 

Ogółem rodzin 91 72 62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych gminnego sprawozdania MPIPS-03 za lata 2015-

2017 (Dział 5. - Typy rodzin objętych pomocą społeczną) 

W systemie spada liczba rodzin z dziećmi, w 2015 roku z pomocy społecznej korzystało 

91 takich rodzin, a w 2017 roku – 61. Największy spadek odnotowano w 2016 roku  

w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci (13 rodzin opuściło system pomocy społecznej).  

Tabela nr 7 Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z systemu pomocy społecznej 

Liczba osób w rodzinie 2015 2016 2017 

1 58 44 47 

2 25 31 28 

3 11 11 8 

4 i więcej 16 10 7 

Ogółem rodzin 110 96 90 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2015-2017 (Dział 5. - Typy 

rodzin objętych pomocą społeczną) 

Trend korzystania z pomocy społecznej rodzin emerytów i rencistów był zmienny, 

w 2016 roku w porównaniu z 2015 liczba takich rodzin zmalała o 16 i wynosiła 44 rodziny, 

natomiast w roku 2017 w porównaniu do 2016 wzrosła o 3, do 47 rodzin.  

W latach 2015-2017 wzrósł w pomocy społecznej odsetek osób prowadzących 1-osobowe 

gospodarstwo domowe.  
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Wykres nr 22 Struktura gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-

2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPIPS-03 za lata 2015-2017 (Dział 5. - Typy 

rodzin objętych pomocą społeczną) 

Widoczna na powyższym wykresie zmiana proporcji gospodarstw jedno- i wieloosobowych 

korzystających z pomocy społecznej w gminie, szczególnie w latach 2015-2016 zarysowuje się 

bardzo subtelnie. Wieloosobowe gospodarstwa nadal stanowią większość, jednak można 

zakładać, biorąc pod uwagę wcześniej przedstawione zmiany w strukturze osób korzystających 

z pomocy społecznej, że w przyszłych latach ich udział będzie malał. Podobne zmiany 

obserwowane są wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej w województwie  

wielkopolskim, gdzie stosunek gospodarstw jednoosobowych do wieloosobowych w latach 

2015-2017 wyglądał następująco: w 2015 roku – 41,7% do 58,3%, w 2016 roku– 44,8% do 

55,2%, w 2017 roku – 48,1% do 51,9%. 

 

3.4.2. Powody przyznania pomocy 

W gminie Tarnowo Podgórne wśród ustawowych powodów, z tytułu których 

mieszkańcy korzystają z pomocy społecznej, pięcioma najliczniej reprezentowanymi były:  

1. długotrwała lub ciężka choroba (265 rodzin), 2. Ubóstwo (158 rodzin),  

3. Niepełnosprawność (152 rodziny), 4. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

(141 rodzin) i 5. Bezrobocie (97 rodzin). W powiecie poznańskim lista rankingowa w 2017 roku 

wyglądała identycznie.  
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Wykres nr 23 Powody udzielania pomocy i wsparcia mieszkańcom gminy Tarnowo Podgórne w latach 

2016-2017 (wg liczby rodzin korzystających) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017  

Na 364 rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2017 roku, prawie 73% 

(265 rodzin) korzystało z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Możemy domniemywać,  

iż te osoby zaliczają się do grupy osób niepełnosprawnych biologicznie, czyli nie posiadających 

orzeczenia o niepełnosprawności. Zestawiając tę daną z odsetkiem długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej, który w 2017 roku wynosił 91%, możemy domniemywać, 

iż jego wartość w ciągu kilku kolejnych lat będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie, bez 

tendencji malejącej. Warto podkreślić, iż pomimo spadku liczby łącznej rodzin w systemie, 

nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia, zarówno z tytułu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, jak i niepełnosprawności.  

Warto zwrócić szczególną uwagę na problem bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz potrzebę ochrony macierzyństwa. Od momentu wprowadzenia 

świadczenia wychowawczego 500+ zauważalny jest odpływ rodzin z systemu pomocy 

społecznej. W gminie Tarnowo Podgórne w 2016 roku i 2017 roku świadczenie wychowawcze 
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pobierało odpowiednio: 1 965 i 2 216 rodzin, którym wypłacono łącznie 12 993 730 zł  

i 18 168 412 zł. Można domniemywać, iż część rodzin, których potrzeby materialne zostały 

zaspokojone w ramach rządowego programu Rodzina 500+ opuściło system, nie rozwiązując 

swoich problemów opiekuńczo-wychowawczych. O poprawie sytuacji materialnej rodzin 

może świadczyć również spadek liczby osób korzystających z programu rządowego Pomoc 

Państwa w zakresie Dożywiania (z posiłku skorzystały w 2015 roku 124 osoby, w 2017 – 96 

osób, z zasiłku celowego w 2015 roku – 241 osób, w 2017 – 192 osoby). 

W 2017 roku 19 rodzin korzystało z pomocy społecznej z tytułu bezdomności. Co prawda liczba 

ta zmalała o 2 rodziny w stosunku do 2016 roku, jednak stanowi ona istotne wyzwanie dla 

systemu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2017 roku na terenie gminy nie był realizowany 

ani jeden indywidualny program wychodzenia z bezdomności.  

 

3.4.3. Usługi środowiskowe w ramach systemu pomocy społecznej 

Podstawowymi formami usług środowiskowych świadczonych w systemie wsparcia 

społecznego, które z założenia powinny być dostępne na terenie każdej gminy są: usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Tarnowo Podgórne w latach 2015-2017 świadczyła na 

swoim terenie usługi opiekuńcze, a od 2017 roku zaczęła świadczyć również specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. W analizowanych latach, na terenie gminy, nie były świadczone 

specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Tabela nr 8 Dane dotyczące usług opiekuńczych świadczonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne 

Usługi opiekuńcze 2015 2016 2017 

Liczba osób 42 33 37 

Liczba świadczeń 35173 33408 31388 

Kwota świadczeń w złotych 413066 392578 485784 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok 
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W latach 2015-2016 100% korzystających z usług opiekuńczych było w wieku 

poprodukcyjnym, w 2017 roku takie osoby stanowiły 81% wszystkich korzystających. Prognozy 

dotyczące zmieniającej się liczby ludności dokonywane w skali województwa wielkopolskiego 

mówią o wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym korzystających z tej formy wsparcia. 

Prognozy demograficzne dla gminy Tarnowo Podgórne mówią również o wzroście liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym32.  

Niepokojącym faktem jest bardzo niski poziom świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z których w 2017 roku skorzystała tylko 1 osoba (595 świadczeń na kwotę 

11 900 zł) i brak dostępności specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Biorąc pod uwagę tak znaczną liczbę osób korzystających z systemu z powodu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, możemy domniemywać, iż część z nich boryka się nie tylko z chorobami 

somatycznymi, ale również z chorobami psychicznymi. Epidemiologia33 dotycząca zaburzeń 

psychicznych wskazuje na to, że co najmniej 23,5% przedstawicieli polskiego społeczeństwa 

między 18 a 64 rokiem życia prezentuje objawy przynajmniej jednego zaburzenia 

psychicznego. Badacze twierdzą, że na przestrzeni ostatnich kilku lat rozpowszechnienie 

zaburzeń psychicznych wzrosło, a epizodu psychiatrycznego doświadczył już co trzeci Polak.  

Wpływ specjalistycznych usług opiekuńczych jako ważnego elementu środowiskowego 

leczenia osób chorujących psychicznie na częstotliwość ich hospitalizacji stał się przedmiotem 

licznych badań (M. Balicki, T. Nasierowski), które wskazywały następującą zależność – 

świadczenie form opieki środowiskowej może prowadzić do istotnego ograniczenia 

                                                             
32 Prognozy demograficzne GUS „Prognoza ludności na lata 2014-2050” (opracowana w 2014 roku) 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-
opracowana-2014-r-,1,5.html dostęp na 8 maja 2019 r.  
33 Badanie EZOP było pierwszym w Polsce badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych 
przeprowadzonym zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum 
World Mental Health (WMH). Zastosowano w nim Złożony Międzynarodowy Kwestionariusz Diagnostyczny 
(CIDI), oparty na klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych będących częścią międzynarodowego systemu ICD 
10, w liczącej ponad 10 tysięcy respondentów próbie losowej osób w wieku 18–64 lata. Badaniem objęto 
najczęściej występujące zaburzenia psychiczne, zaliczające się głównie do zaburzeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych, zaburzeń nastroju, nerwicowych (w tym lękowych i neurastenii) oraz zaburzeń 
kontroli impulsów i zachowań autodestrukcyjnych. Badanie to nie uwzględnia natomiast zaburzeń 
psychotycznych (schizofrenii oraz zaburzeń pokrewnych). A. Kiejna, P. Piotrowski, T. Adamowski, J. Moskalewicz, 
J. Wciórka, J. Stokwiszewski, D. Rabczenko, R.C. Kessler, Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w 
populacji dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku – badanie EZOP-Polska, „Psychiatria Polska” 
2015, nr 49(1), s. 15-27. Zob. też: http://www.ezop.edu.pl/05-Podsumowanie.pdf, 13.02.2014. 
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zapotrzebowania na leczenie szpitalne (liczbę i czas hospitalizacji), zwłaszcza u osób 

przewlekle chorujących34.  

W kontekście świadczenia usług środowiskowych istotna jest działalność podmiotów 

trzeciego sektora (stowarzyszeń, fundacji, podmiotów kościelnych), lub patrząc szerzej 

na aktorów społecznych realizujących zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – 

trzeciego systemu (NGO, podmioty starej i nowej gospodarki społecznej), na terenie gminy.  

3.4.4. Usługi w instytucjach wsparcia dziennego 

Zasób instytucjonalny pomocy i wsparcia dostępny na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne jest bardzo ubogi. Poza wspomnianym już Warsztatem Terapii Zajęciowej, 

adresowanym do osób z niepełnosprawnościami, dostępne są 4 placówki wsparcia dziennego, 

dysponujące łącznie 71 miejscami. Gmina na swoim terenie posiadała w 2017 roku 2 jednostki 

specjalistycznego poradnictwa(punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 

poznańskiego oraz punkt konsultacyjny terapeuty ds. uzależnień i współuzależnień), z których 

skorzystało 198 osób. 

Usługi świadczone m.in. w dziennych domach pomocy, mieszkaniach chronionych, 

środowiskowych domach samopomocy, czy klubach samopomocy, aktualnie nie są dostępne 

na terenie gminy Tarnowo Podgórne.  

Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, m.in. starzenie się społeczeństwa, problem 

osamotnienia niesamodzielnych seniorów, trendy epidemiologiczne, m.in. rozpowszechnienie 

zaburzeń psychicznych, trendy związane z usamodzielnianiem się osób 

z niepełnosprawnościami, np. w mieszkaniach chronionych/treningowych/wspomaganych, 

czy konieczność zapewnienia wsparcia opiekunom rodzinnym, wydaje się koniecznym 

uzupełnienie i rozbudowa tej luki wsparcia.  

3.4.5. Kadra ośrodka pomocy społecznej 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązek 

zatrudniania pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców (1 pracownik 

                                                             
34 P. Bronowski, M. Sawicka, Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia 
osób chorych psychicznie, W: Psychoterapia, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, nr 4(155), Kraków, 2010 r., s. 
35-48. 
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socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze na 2000 mieszkańców gminy) lub do liczby rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (1 pracownik socjalny zatrudniony 

w pełnym wymiarze na 50 środowisk). Ponadto ośrodek powinien zatrudniać nie mniej niż 

3 pracowników socjalnych, nawet w przypadku, gdy wcześniej wymienione wskaźniki są przez 

gminę osiągnięte35. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym pod koniec 2017 roku 

zatrudnionych było ogółem 25 osób (o 6 osób więcej niż w 2015 roku), w tym 4 pracowników 

socjalnych. Wśród nich 1 osoba to starszy specjalista pracy socjalnej, 1 osoba to specjalista 

pracy socjalnej, a 2 pozostałe to starsi pracownicy socjalni. Wszyscy zatrudnieni pracownicy 

socjalni posiadają wykształcenie wyższe.  

Wykres nr 24 Struktura zatrudnienia w OPS w Tarnowie Podgórnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok 

Biorąc pod uwagę ustawowe wymogi dostępności 1 pracownika socjalnego na każde 2 000 

mieszkańców gminy oraz na każde 50 środowisk należy stwierdzić, że oba te warunki nie są  

w gminie spełnione. 

Wskaźnik pierwszy osiąga wartość 0,31 i należy do najniższych na poziomie całego 

województwa (średnia w powiecie poznańskim wynosi 0,58).  

                                                             
35 Art. 110, ust.11-12 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508). 
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Wykres nr 25 Wskaźnik dostępności 1 pracownika socjalnego na każde 2 000 mieszkańców w gminie 

Tarnowo Podgórne i w powiecie poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok  

W związku z tym, że wskaźnik odnoszący się do liczby mieszkańców nie do końca oddaje 

rzeczywistą dostępność pracowników socjalnych, ze względu na występujące między gminami 

różnice w faktycznej liczbie osób objętych pomocą społeczną, gminy zamiennie stosują 

wskaźnik obrazujący dostępność pracowników socjalnych dla środowisk objętych pracą 

socjalną. Ten z kolei osiągnął w gminie wartość 0,58, co również stanowi wartość znacznie 

niższą niż występująca przeciętnie w powiecie poznańskim (1,19). 

Wykres nr 26 Wskaźnik dostępności 1 pracownika socjalnego na każde 50 środowisk objętych pracą 

socjalną w gminie Tarnowo Podgórne i w powiecie poznańskim w latach 2015-2017 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OZPS za 2017 rok  
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Podkreślić jednak należy, że i ten wskaźnik nie oddaje rzeczywistego obciążenia pracą 

pracowników socjalnych, ponieważ nie ujmuje się w nim tych osób, które nie zostały objęte 

pracą socjalną, a otrzymały świadczenie z pomocy społecznej. Z każdą osobą, która zgłasza się 

do gminy w celu otrzymania pomocy, pracownik socjalny przeprowadza wywiad 

środowiskowy, aby ustalić sytuację życiową osoby (rodziny) i zakres niezbędnego wsparcia. 

Często pomoc ogranicza się jedynie do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, co wiąże 

się z pracą administracyjno-biurową, którą niejednokrotnie wykonuje pracownik socjalny. 

W związku z powyższym, analizę dostępności kadry socjalnej na obecną chwilę należy 

prowadzić w oparciu o oba wskaźniki, uzupełnione o dane dotyczące osób i rodzin 

korzystających z różnych form pomocy i wsparcia36.  

Warto podkreślić, że kadra Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym nie korzystała 

w ostatnich latach z kadry pomocniczej, czyli osób zatrudnionych w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego, tj. robót publicznych i prac interwencyjnych, osób zatrudnionych w ramach 

staży, czy wolontariuszy.  

Samorząd gminny, odpowiedzialny za wspieranie rodziny przeżywającej trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, na mocy przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej37 zyskał nowe narzędzie w zakresie pracy z rodziną biologiczną takie, jak 

asystentura rodziny. W gminie Tarnowo Podgórne zatrudniono 2 asystentów rodziny, a ich 

wsparciem w roku 2017 objętych zostało 25 rodzin. Zestawiając jednak te dane z liczbą rodzin, 

które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych zauważyć można, że jedynie niespełna 18% z nich miało szansę 

skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jest to wynik znacznie poniżej średniej dostępności 

tej usługi dla rodzin z powiatu poznańskiego (37,8%). Ograniczone możliwości wsparcia rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze wynikają bezpośrednio z ustawy, która 

pozwala asystentom na pracę z maksymalnie 15 rodzinami jednocześnie. 

  

                                                             
36Ocena zasobów pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego za rok 2017, ROPS Poznań 2018, str. 110. 
37Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (Dz.U. 2018 poz. 998). 
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Wykres nr 27 Odsetek rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w ogóle rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

w gminie Tarnowo Podgórne i w powiecie poznańskim w latach 2015-2017 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok  

3.4.6. Budżet pomocy społecznej 

Poniżej opisano główne tendencje dotyczące wydatków gminy Tarnowo Podgórne 

w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy społecznej38. 

1. W 2017 roku gmina Tarnowo Podgórne wydatkowała 178 596 zł na utrzymanie dzieci 

w rodzinnej oraz 467 915 zł w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dużą systemową 

bolączką jest problem w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze. Zgodnie z art. 

191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia 

dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości: 10% w 1 roku pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej, 30% – w drugim roku i 50% w trzecim i kolejnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej.  

2. Wzrastają wydatki związane z zapewnieniem przez gminę wsparcia w domach pomocy 

społecznej. Środki finansowe ujęte w rozdziale budżetowym 85202 – Domy pomocy 

społecznej w latach 2015-2017 zwiększyły się o 137 787 zł (z 638 158 zł w 2015 roku 

do 775 945 zł w 2017 roku). Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, w tej kategorii 

wydatków utrzyma się raczej trend wzrostowy.  

                                                             
38 Na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej gminy Tarnowo Podgórne za rok 2017. 
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3. Wzrastają wydatki gminy związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych. W rozdziale budżetowym 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w porównaniu z 2015 rokiem w 2017 wydatkowano o 72 718 zł więcej 

(413 066 zł w 2015 r., 485 784 zł w 2017 r.). 

4. Wzrastają wydatki związane z wypłacaniem zasiłków stałych. W rozdziale budżetowym 

85216 w latach 2015-2017 odnotowano wzrost wydatków o 16 110 zł (ze 152 018 zł 

w 2015 r. do 168 128 zł w 2017 roku). Wśród korzystających z pomocy społecznej wzrasta 

liczba osób przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnością, czyli takich, które 

potencjalnie mogą spełniać warunki uprawniające do otrzymania tego typu świadczenia. 

Dominującym powodem przyznania świadczenia z pomocy społecznej w 2017 roku była 

długotrwała lub ciężka choroba z tytułu którego z pomocy skorzystało 265 rodzin. 

Zdecydowana większość osób, którym w latach 2015-2017 przyznano zasiłek stały, 

zamieszkiwała w jednoosobowych gospodarstwach domowych (odpowiednio 31 

gospodarstw 1-osobowych na 32, 31 na 35 i 27 na 32).  

5. Wśród innych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków okresowych i zasiłków celowych, 

w latach 2015-2017 zauważalny jest spadek liczby osób pobierających te świadczenia 

oraz spadek środków finansowych na nie przeznaczanych. 

Tabela nr 9 Liczba osób i kwota świadczeń zasiłków okresowych i zasiłków celowych  
 

Zasiłek okresowy Zasiłek celowy 
 

Liczba osób Kwota świadczeń Liczba osób Kwota świadczeń 

2015 161 341 610 zł 346 904 141 zł 

2016 140 293 578 zł 314 855 038 zł 

2017 134 258 495 zł 298 760 724 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania OZPS za 2017 rok 

 

6. Pozytywnym trendem jest powiększająca się na terenie gminy liczba miejsc w żłobkach 

oraz liczba klubów dziecięcych. W 2017 roku gmina wydatkowała na żłobki 934 155 zł oraz 

na kluby dziecięce – 62 430 zł. 

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 66



67 
 

3.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu lokalnego w realizacji 

polityki społecznej. NGO dają możliwość rozwijania aktywności obywatelskiej oraz pozwalają 

na efektywną realizację zadań publicznych, w tym również zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Działalność organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej 

odgrywa bardzo ważną rolę, pozwala osobom najbardziej zaangażowanym w życie lokalnej 

społeczności podejmować działania na jej korzyść, poprzez NGO lokalne samorządy 

rozpoznają potrzeby lokalnych społeczności oraz w sposób celowy planują dla nich wsparcie. 

Włączenie aktorów społecznych w prowadzenie lokalnej polityki społecznej i rozwiązywanie 

lokalnych kwestii społecznych jest bardzo korzystne z punktu widzenia mieszkańców gminy,  

a działalność NGO przyczynia się do rozwoju lokalnego, kształtowania się odpowiedzialnego 

społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia tkanki aktywnych i zaangażowanych w sprawy 

lokalne obywateli. Współpracę jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne funkcjonuje kilkanaście stowarzyszeń i fundacji, 

których działania statutowe skupione są wokół następujących zagadnień: niepełnosprawności, 

wspierania osób starszych, aktywizacji społecznej, czy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. Pełen wykaz stowarzyszeń, fundacji i klubów amatorskich jest dostępny 

i aktualizowany na stronie internetowej gminy Tarnowo Podgórne39.  

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi w 2017 roku całkowita wartość dofinansowania przez gminę Tarnowo 

Podgórne zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe wyniosła 2 208 776, 63 zł  

i stanowiła zaledwie 1% całości wydatków budżetu gminy w 2017 roku. Gmina niewątpliwie 

posiada potencjał, w postaci partnerów społecznych, do organizacji usług w lokalnej 

społeczności przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

                                                             
39http://www.tarnowo-podgorne.pl/stowarzyszenia-i-kluby-amatorskie/,  
http://ngo.tarnowo-podgorne.pl/kategoria/baza-organizacji-pozarzadowych/, dostęp na 1.12.2018 r. 
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Gmina Tarnowo Podgórne co roku aktywnie, finansowo i pozafinansowo, wspiera 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Z rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert40 na zadania, które będą realizowane w 2019 roku, wynika, że gmina 

przeznaczyła 2 131 825,00 zł na współpracę z NGO. Obszary działania i udział przeznaczonej 

na ich finansowanie kwoty w całej puli dofinansowania wygląda następująco.  

Wykres nr 28 Obszary działania i procentowy udział kwoty przeznaczonej na ich finansowanie w całej 
puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez NGO w 2019 roku 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Wójta 
Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe.  

                                                             
40 Zarządzenie nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie przyznania 
dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. 
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Tabela nr 10 Obszary działania, wysokość dofinansowania i udział tej kwoty w całej puli 
dofinansowania realizacji zadań publicznych przez NGO w 2019 roku 

Obszar Kwota dofinansowania Odsetek 

ochrona i promocja zdrowia 134 925,00 zł 6,3% 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  83 000,00 zł 3,9% 

nauka, edukacja, oświata i wychowanie 35 700,00 zł 1,7% 

dzieci i młodzież, w tym ich wypoczynek 134 000,00 zł 6,3% 

kultura fizyczna i sport 1 405 600,00 zł 65,9% 

tradycja narodowa, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

65 100,00 zł 3,1% 

integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami 

45 000,00 zł 2,1% 

osoby z niepełnosprawnościami 40 000,00 zł 1,9% 

osoby starsze 48 500,00 zł 2,3% 

wsparcie rodziny 60 000,00 zł 2,8% 

turystyka i krajoznawstwo 80 000,00 zł 3,8% 

Łącznie: 2 131 825,00 zł 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Zarządzenia nr 27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku 
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe. 

Z dofinansowania kultury fizycznej i sportu korzystają zarówno najmłodsi jak i najstarsi 

mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne. W zakresie wspierania rodziny gmina Tarnowo 

finansuje funkcjonowanie klubów rodzinnych i organizację warsztatów edukacyjnych dla 

rodziców. W zakresie wsparcia seniorów, organizacje pozarządowe w ramach gminnego 

dofinansowania organizują warsztaty artystyczne, spotkania integracyjne/integracyjno-

edukacyjne oraz spotkania międzypokoleniowe. Działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami koncentrują się na realizacji przez NGO projektów 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu tej kategorii społecznej, wsparcie 

psychologiczne, prawne i pedagogiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.  

Warto także zauważyć, że Fundacja Rozwoju Integro w ramach wsparcia ze środków gminy 

Tarnowo Podgórne kontynuuje realizowany w latach 2014/2015 projekt współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Vademecum 

Współpracy w gminie Tarnowo Podgórne”, w ramach którego powstało Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, zajmujące się zwiększeniem zakresu i poprawą jakości współpracy 

administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Tarnowo Podgórne41. W swojej 

                                                             
41http://ngo.tarnowo-podgorne.pl/o-nas/ dostęp na 1.12.2018 r. 
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ofercie Centrum prowadzi m.in.: szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu: promocji 

NGO, pozyskiwania funduszy dla NGO, zarządzania organizacją, sprawozdawczości NGO, 

księgowości NGO; doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu: prawa, finansów, 

pozyskiwania funduszy, promocji, księgowości. Centrum jest również miejscem spotkań dla 

organizacji pozarządowych i przestrzenią dla wymiany myśli. 

3.6. Główne wnioski płynące z Diagnozy 

1. Analiza danych w odniesieniu do gminy Tarnowo Podgórne wskazuje, że dynamika 

przyrostu ludności jest tu wyższa (32,82%) niż średnio dla całego powiatu poznańskiego 

(25,70%). W roku 2017 gminę zamieszkiwało 26 178 mieszkańców, co stanowiło 6,86% 

ogółu ludności powiatu poznańskiego. W porównaniu z rokiem 2015 liczba mieszkańców 

gminy wzrosła o 6%, czyli tempo przyrostu ludności było także wyższe niż ogółem 

w powiecie – 4,26%.  

2. Strukturę kategorii wiekowych ludności gminy można uznać ogólnie za korzystną. 

Zdecydowaną większość mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym 

(60,33%), a grupa dzieci i młodzieży (23,37%) jest kategorią liczniejszą niż seniorzy 

(16,30%). Sytuacja ta wygląda zresztą podobnie, jak w przypadku struktury wiekowej 

powiatu poznańskiego. Najwyższy przyrost dokonał się w liczebności kategorii osób 

w wieku poprodukcyjnym (13,30%), a w dalszej kolejności osób w wieku 

przedprodukcyjnym (9,76%) i nieznacznie, w wieku produkcyjnym (2,86%). Na każde 100 

osób w wieku produkcyjnym przypada tu 66 osób w wieku nieprodukcyjnym (średnia 

w powiecie poznańskim to 62 osoby). Nieco wyższy jest też w gminie współczynnik 

obciążenia demograficznego, 19,4 w stosunku do 18,2 dla powiatu. 

3. W oparciu o dane długookresowe GUS można stwierdzić, że prognozy demograficzne 

dla gminy Tarnowo Podgórne są raczej optymistyczne. W roku 2030 gminę Tarnowo 

Podgórne ma zamieszkiwać 32 936 mieszkańców(o 26,39%). Nadal ma utrzymywać się 

trend związany z korzystną, w porównaniu do globalnych przemian demograficznych 

strukturą wieku ludności, a więc liczba osób w wieku produkcyjnym ma pozostać na 

podobnym poziomie do roku 2017 (spadek o 1,12%), a spadek w kategorii osób w wieku 

przedprodukcyjnym ma wystąpić na poziomie 8,27%. Podobnie jak w innych gminach 

prognozowany jest przyrost liczby seniorów (o 16,11%), a liczba osób starszych po 80. roku 

życia ma ulec podwojeniu. Zjawisko to wymaga interwencji ze strony samorządu lokalnego 

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 70



71 
 

i całej społeczności lokalnej, np. w zakresie zapewnienia mieszkańcom usług związanych 

z opieką długoterminową, środowiskową, czy też organizacji działań mających na celu 

aktywizację osób starszych. Z uwagi na prognozowany przyrost mieszkańców we 

wszystkich kategoriach wiekowych należy jednak zintensyfikować działania zmierzające do 

zapewnienia odpowiedniej jakości życia wszystkich grup wiekowych oraz zaprojektowania 

i wdrożenia systemu usług społecznych odpowiadających na ich rozpoznane potrzeby. 

4. Gmina Tarnowo Podgórne osiąga wyższe aniżeli w powiecie poznańskim wskaźniki 

przedsiębiorczości. Liczne przedsiębiorstwa usytuowane na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne przekładają się na większe możliwości i zróżnicowanie lokalnego rynku pracy 

(dostępne oferty pracy), a co za tym idzie również większe możliwości mieszkańców gminy 

na znalezienie zatrudnienia na jej terenie. Wart podkreślenia jest fakt, że wobec 

dostępnych 50 tysięcy miejsc pracy, w gminie Tarnowo Podgórne zatrudnienie znajdują 

również osoby spoza gminy. 

5. Poza czynnikami związanymi ze sprzyjającym usytuowaniem przestrzennym, gmina 

w aktywny sposób zachęca inwestorów i przedsiębiorców do podejmowania działalności 

gospodarczej i inwestycji na jej terenie, m.in. poprzez przestrzenne i infrastrukturalne 

przygotowanie terenów do zagospodarowania.  

6. Bezrobocie rejestrowane w gminie Tarnowo Podgórne, powiecie poznańskim  

i województwie wielkopolskim, biorąc pod uwagę aktualną korzystną koniunkturę 

gospodarczą i dużą podaż pracy, jest problemem, który z roku na rok traci na znaczeniu.  

7. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne działa tylko jedna spółdzielnia socjalna i jeden 

warsztat terapii zajęciowej, nie działają natomiast podmioty reintegracyjne, takie jak 

Centra Integracji Społecznej czy Kluby Integracji Społecznej. Biorąc pod uwagę statystyki 

pomocy społecznej dotyczące liczby rodzin korzystających ze wsparcia z powodu 

bezrobocia (97 rodzin) oraz liczby osób pobierających zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

(75 osób w 2017 roku pobrało 407 świadczeń na kwotę 152 197 zł), należałoby rozwijać te 

formy niwelowania wykluczenia na rynku pracy.  

8. Z badania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gmin wchodzących w skład Metropolii 

Poznań wynika, że, iż aż 78% badanych mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne nie 

widziało potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Najwyższe oceny w wymiarze związanym 

z otoczeniem zyskały takie czynniki, jak: bezpieczeństwo okolicy (4,2), bliskość zieleni, 
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parków (4,0), wygląd otaczających budynków, zieleni, piaskownic, itd. (4,0) oraz 

dostępność komunikacji autobusowej (4,0).42 

9. Korzystnie kształtują się wskaźniki związane z zasobem mieszkaniowym w gminie. 

W latach 2015-2017 oddano do użytkowania 959 nowych mieszkań. Średnia trzyletnia 

liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności wzrosła w porównaniu z 2015 

rokiem i wyniosła w 2017 roku 12,4 (dla porównania, w powiecie poznańskim wartość ta 

była niższa i wyniosła 11,0). Jest to również zasób charakteryzujący się wysoką jakością. 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych należy do najwyższych w powiecie poznańskim 

i wynosi 128,4 m2 na osobę, (dla porównania – 99,1 m2 na osobę w powiecie). Mieszkania 

te są również w zdecydowanej większości wyposażone w wodociąg (99,7%), łazienkę 

(98,6%) i centralne ogrzewanie (95,7%), co przekłada się w znacznym stopniu na ogólnie 

bardzo dobre warunki życia mieszkańców gminy. W porównaniu z ze stanem z 2015 roku, 

sytuacja we wszystkich tych obszarach uległa poprawie, co znacząco przekłada się na 

wysoką lokatę gminy w rankingach związanych z wymiarem warunków życia mieszkańców 

powiatu poznańskiego. 

10. W tym świetle malejący zasób mieszkań komunalnych w gminie i kolejka osób chętnych 

na skorzystanie z lokali socjalnych to zjawiska dość niepokojące i wymagające 

zdecydowanych działań naprawczych. 

11. Wskaźniki dotyczące opieki żłobkowej w gminie są zadowalające. Na 1 055 dzieci 

do 3. roku życia opieką żłobkową zostało objętych 176 z nich, czyli 16,7% (średnia 

w powiecie to 11,8%). Wartość wskaźnika liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych 

przypadających na 1 000 dzieci do lat 3 wyniosła dla gminy 167 i była wyższa od średniej 

powiatowej o 48. Jednakże w kontekście dość niskich ocen mieszkańców związanych 

z dostępnością usług wychowawczo-opiekuńczych oraz prognoz demograficznych, które 

przewidują w najbliższych latach wzrost liczby najmłodszych mieszkańców należałoby 

zastanowić się nad działaniami zmierzającymi do zwiększenia dostępności tej oferty 

w gminie (być może np. poprzez uruchomienie instytucji opiekuna dziennego). 

12. Na terenie gminy w latach 2015-2017 zmalała liczba świadczeniobiorców pomocy 

społecznej. W latach 2015 i 2016 odnotowano prawie 11% spadek ich liczby. Przyczyn 

                                                             
42Badanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Metropolii Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Poznań 2016 r. http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/07/Badanie-potrzeb-mieszkaniowych-
mieszka%C5%84c%C3%B3w-Metropolii-Pozna%C5%84.pdf, dostęp na 30.11.2018 r. 
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poprawy warunków materialnych rodzin upatruje się przede wszystkim we wprowadzeniu 

rządowego programu Rodzina 500+, jednak wpływ na tę sytuację mógł mieć także dość 

znaczny spadek bezrobocia na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz systematyczny rozwój 

gospodarczy. Na stałym poziomie utrzymuje się natomiast odsetek klientów długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej (ok. 91% w analizowanych latach). Biorąc pod uwagę 

liczbę rodzin korzystających z pomocy z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby (265 

rodzin) oraz niepełnosprawności (152 rodziny),należy domniemywać, iż odsetek 

długotrwale korzystających z pomocy w ciągu kilku kolejnych lat będzie utrzymywał się na 

stabilnym poziomie, bez tendencji malejącej. 

13. Zmianie ulega struktura klientów pomocy społecznej na terenie gminy. W systemie ubywa 

rodzin z dziećmi (91 rodzin w 2015 roku, 62 rodziny w 2017 roku), natomiast 

systematycznie wzrasta odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych korzystających 

z pomocy (40% w 2015 roku, 46% w 2017 roku).  

14. Wśród ustawowych powodów, z tytułu których mieszkańcy korzystają z pomocy 

społecznej, pięcioma najliczniej reprezentowanymi w gminie były: 1. Długotrwała lub 

ciężka choroba (265 rodzin), 2. Ubóstwo (158 rodzin), 3. Niepełnosprawność (152 rodziny), 

4. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (141 rodzin) i 5. Bezrobocie (97 

rodzin). 

15. Na 364 rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2017 roku, prawie 73% (265 rodzin) 

korzystało z pomocy z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz 42% z tytułu 

niepełnosprawności (152 rodziny). Pomimo spadku łącznej liczby rodzin w systemie, 

nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia, zarówno z tytułu długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, jak i niepełnosprawności. W kontekście tych dwóch kategorii klientów 

pomocy społecznej ważne jest również zadbanie o usługi społeczne dostępne w lokalnym 

systemie pomocy. 

16. Od momentu wprowadzenia świadczenia wychowawczego 500+ zauważalny jest odpływ 

rodzin z systemu pomocy społecznej. Można domniemywać, iż część rodzin, których 

potrzeby materialne zostały zaspokojone w ramach rządowego programu Rodzina 500+ 

opuściło system, nie rozwiązując swoich problemów opiekuńczo-wychowawczych. 39% 

rodzin korzystało z systemu pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych.  
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17. Niepokojącym faktem jest bardzo niski poziom świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z których w 2017 roku skorzystała w gminie tylko 1 osoba (595 świadczeń 

na kwotę 11 900 zł) i brak dostępności specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Biorąc pod uwagę tak znaczną liczbę osób korzystających z pomocy systemu 

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, możemy domniemywać, iż część z nich boryka 

się nie tylko z chorobami somatycznymi, ale również z chorobami psychicznymi. Na terenie 

gminy nie były dostępne również usługi świadczone w środowiskowym domu 

samopomocy. 

18. Na terenie gminy Tarnowo Podgórne w zasadzie nie jest dostępny zasób instytucjonalnego 

wsparcia środowiskowego (dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, 

mieszkania chronione), który byłby adresowany dla osób starszych, osób z zaburzeniami 

psychicznymi, osób, które chciałyby usamodzielniać się w mieszkaniach chronionych.  

19. Z danych wynika, że gmina Tarnowo Podgórne nie posiada określonego w standardach 

ogólnokrajowych zasobu kadry ośrodka pomocy społecznej, co może przekładać się 

na obniżoną jakość wsparcia udzielanego osobom korzystającym ze wsparcia pomocy 

społecznej. Biorąc pod uwagę ustawowe wymogi dostępności przynajmniej 1 pracownika 

socjalnego na każde 2 000 mieszkańców gminy oraz na każde 50 środowisk objętych pracą 

socjalną należy stwierdzić, że oba te warunki nie są w gminie spełnione. 

20. Podobnie przedstawia się realizowanie przez gminę zadań wynikających z ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej. Na terenie gminy zatrudnionych zostało 

2 asystentów rodziny, którzy swoim wsparciem objęli 25 rodzin. Zestawiając jednak te 

dane z liczbą rodzin, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (141 rodzin) zauważyć można, że jedynie 

niespełna 18% z nich miało szansę skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jest to wynik 

znacznie poniżej średniej dostępności tej usługi dla rodzin z powiatu poznańskiego (37,8%).  

21. Wzrastają wydatki związane z zapewnieniem przez gminę Tarnowo Podgórne wsparcia  

w domach pomocy społecznej. Środki finansowe ujęte w rozdziale budżetowym 85202 – 

Domy pomocy społecznej w latach 2015-2017 zwiększyły się o 137 787 zł (z 638 158 zł  

w 2015 roku do 775 945 zł w 2017 roku). Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne,  

w tej kategorii wydatków utrzyma się raczej trend wzrostowy. Przy braku rozwiniętego 

systemu usług środowiskowych adresowanych w szczególności do seniorów, w kolejnych 

latach należy spodziewać się dalszego wzrostu wydatków na ten cel. 

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 74



75 
 

22. Wzrastają wydatki związane z wypłacaniem zasiłków stałych. W rozdziale budżetowym 

85216 w latach 2015-2017 odnotowano wzrost wydatków o 16 110 zł (ze 152 018 zł 

w 2015 r. do 168 128 zł w 2017 roku). Wśród korzystających z pomocy społecznej wzrasta 

liczba osób przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnością, czyli takich, które 

potencjalnie mogą spełniać warunki uprawniające do otrzymania tego typu świadczenia. 

23. Gmina Tarnowo Podgórne co roku aktywnie, finansowo i pozafinansowo, wspiera 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Gmina niewątpliwie posiada 

potencjał, w postaci partnerów społecznych, do organizacji usług w lokalnej społeczności 

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
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4. Analiza SWOT 

Punktem wyjścia dla opracowania celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań  

w obszarze przeciwdziałania problemom społecznym jest przeprowadzenie analizy zasobów 

gminy w kontekście szans rozwojowych, zagrożeń, ale także czynników, które decydują o jej 

potencjale, lub też hamują jej wzrost. Skutecznym narzędziem służącym kategoryzacji tejże 

wiedzy jest analiza SWOT.  

Nazwa SWOT pochodzi od akronimu angielskich słów strenghts (mocne strony), 

weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse w otoczeniu), threats (zagrożenia  

w otoczeniu). Technika ta polega na kompleksowym badania otoczenia danej organizacji,  

w tym przypadku gminy Tarnowo Podgórne i jej wewnętrznego potencjału, co w kolejnym 

etapie pozwoli na określenie priorytetów rozwojowych. Kluczowa w tym kontekście jest 

przeprowadzona diagnoza społeczno–demograficzna gminy, która identyfikuje główne 

problemy społeczne gminy osadzając je w kontekście uwarunkowań powiatowych  

i regionalnych. 

4.1. Mocne strony 

• Bezrobocie rejestrowane, biorąc pod uwagę aktualną korzystną koniunkturę gospodarczą 

i dużą podaż pracy, jest problemem, który z roku na rok traci na znaczeniu 

•  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez działalność Tarnowskiego Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości. 

• Poprawa warunków materialnych rodzin. Maleje liczba świadczeniobiorców pomocy 

społecznej. W latach 2015 i 2016 odnotowano prawie 11% spadek ich liczby. 

• Powiększająca się infrastruktura żłobków i klubów dziecięcych. 

• Rozwinięta sieć przedszkoli i szkół podstawowych. 

• Wysoki standard tarnowskich obiektów sportowych i obiektów kultury, w tym również ich 

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

• Wysoki standard obiektów oświatowych. 

• Wysokie wydatki na kulturę fizyczną i sport – zarówno ze środków gminnych, jak  

i pozyskane z innych źródeł. 

• Polityka senioralna gminy – działalność Pałacu Jankowice, kluby seniora, Rady Seniorów, 

liczne projekty senioralne (np. „Złota Rączka). 
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• Wsparcie i aktywizacja młodzieży – młodzieżowa rada gminy, zorganizowane grupy 

wolontariatu, poradnia zajmująca się diagnozą, terapią i pomocą psychologiczno-

pedagogiczną dzieci i młodzieży w wieku 0-18. 

• Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej jako istotnej formy wsparcia dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. 

• Wysokie subiektywne wskaźniki jakości życia mieszkańców gminy (91% mieszkańców nie 

myśli o zmianie gminy na inną). 

4.2. Słabe strony 

• Na terenie gminy działa tylko jedna spółdzielnia socjalna i jeden warsztat terapii 

zajęciowej, nie działają natomiast podmioty reintegracyjne takie jak: Centra Integracji 

Społecznej czy Kluby Integracji Społecznej. 

• Gmina nie posiada, określonego w standardach ogólnokrajowych, wystarczającego zasobu 

kadry ośrodka pomocy społecznej. 

• Brak wyspecjalizowanej kadry wspierającej pracowników socjalnych (psychologów, 

psychiatrów, mediatorów, terapeutów). 

• Niewielka liczba rodzin (niespełna 18%) doświadczających niewydolności opiekuńczo-

wychowawczej korzysta ze wsparcia asystenta rodziny. 

• Bardzo niski poziom świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, z których w 2017 

roku skorzystała tylko 1 osoba (595 świadczeń na kwotę 11900 zł) i brak dostępności 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

• Brak instytucjonalnego wsparcia środowiskowego (dzienne domy pomocy, środowiskowe 

domy samopomocy, mieszkania chronione), które byłby adresowane dla osób starszych, 

osób z zaburzeniami psychicznymi.  

• Brak kompleksowej informacji dot. możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, 

np. osób i rodzin osób z autyzmem, osób z zaburzeniami psychicznymi.  

• Brak systemu wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszych i z niepełnosprawnością 

(głównie kobiet), brak oferty wsparcia adresowanej dla tej grupy społecznej. 

• Brak przedszkola integracyjnego oraz brak klas integracyjnych w placówkach oświatowych.  

• Brak instytucji dziennego opiekuna jako podmiotu wspierającego opiekę na dzieckiem  

w wieku 0-3 lata. 
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• Duża grupa seniorów, która z różnych względów (zdrowotnych, logistycznych) nie może 

albo nie chce stać się beneficjentami projektów realizowanych na terenie gminy 

• Niewielkie zasoby mieszkań komunalnych i lokali socjalnych. 

4.3. Szanse 

• Wysoka dynamika przyrostu ludności w gminie (32,82%). Jest to wartość wyższa niż 

średnia dla całego powiatu (25,70%). 

• Raczej optymistyczne prognozy demograficzne dla gminy: dalszy dynamiczny wzrost liczby 

ludności w gminie oraz utrzymywać się pozytywnego trendu związany z korzystną, 

w porównaniu do globalnych przemian demograficznych, strukturą wieku ludności. 

• Współpraca samorządów terytorialnych, w tym jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w obszarze usług 

społecznych. 

• Wyższe, aniżeli w powiecie poznańskim, wskaźniki przedsiębiorczości. Liczne 

przedsiębiorstwa usytuowane na terenie gminy Tarnowo Podgórne przekładają się na 

większe możliwości i zróżnicowanie lokalnego rynku pracy. 

• Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy – powstające już albo planowane nowe 

placówki oświatowe, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, centra 

integracji międzypokoleniowej 

• Gmina Tarnowo Podgórne w aktywny sposób zachęca inwestorów i przedsiębiorców do 

podejmowania działalności gospodarczej i inwestycji na jej terenie, m.in. poprzez 

przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania. 

• Włączenie aktorów społecznych w prowadzenie lokalnej polityki społecznej  

i rozwiązywanie lokalnych kwestii społecznych. Gmina posiada potencjał społeczny do 

organizacji usług w lokalnej społeczności przy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

• Perspektywa unijnego finansowania usług społecznych i możliwość testowania modeli  

i innowacji społecznych do 2020 roku. 

• Rozwój ekonomii społecznej i solidarnej na poziomie województwa wielkopolskiego 

szansą dla jej lokalnego rozwoju.  

• Sprawnie funkcjonujący system koordynacji ekonomii społecznej i dobrze rozwinięta 

infrastruktura wspierająca podmioty ekonomii społecznej (OWES) na poziomie 
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województwa wielkopolskiego, szansą dla gminy na tworzenie spółdzielni socjalnych (np. 

osób prawnych, w których podmiotem współtworzącym spółdzielnie byłaby gmina). 

4.4. Zagrożenia 

• Systematycznie wzrasta odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych korzystających 

ze świadczeń z pomocy społecznej (40% w 2015 roku, 46% w 2017 roku). 

• Pomimo spadku liczby rodzin w systemie, nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających ze 

wsparcia zarówno z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby, jak i niepełnosprawności 

(prawie 73% (265 rodzin) korzystało z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz 42% 

(152 rodziny) z tytułu niepełnosprawności). 

• Wzrost wydatków na zapewnienie wsparcia w domach pomocy społecznej jako 

konsekwencja braku rozwiniętego systemu usług środowiskowych adresowanych  

w szczególności do seniorów. 

• Część rodzin, których potrzeby materialne zostały zaspokojone w ramach rządowego 

programu Rodzina 500+ opuściło system, nie rozwiązując swoich problemów opiekuńczo-

wychowawczych.  

• Zanikające więzi lokalne oraz brak solidaryzmu społecznego wynikające z intensywnych 

migracji ludności. 

• Wyzwania związane z integracją społeczną nowych napływowych mieszkańców gminy. 

• Niski poziom i niewystarczająca świadomość potrzeby współpracy międzysektorowej na 

rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (m.in. instytucje rynku pracy, instytucje 

pomocy i integracji społecznej, NGO, JST). 
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5. Misja i wizja strategii. Identyfikacja obszarów strategicznych 

5.1. Misja i wizja Strategii 

Charakter szczegółowych działań opisanych w dalszej części Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2024opiera się na poczuciu 

określonej misji, którą nieść mają te działania oraz wizji, w którym kierunku mają one 

prowadzić. 

Misja: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zaspokajanie potrzeb społecznych w celu 

zrównoważonego rozwoju gminy 

Wizja: Tarnowo Podgórne gminą sprawiedliwą społecznie i współodpowiedzialną za jakość 

życia swoich mieszkańców 

Tak zdefiniowane pola ideologiczne wyznaczają ramę zaangażowania instytucji publicznych.  

5.2. Identyfikacja obszarów strategicznych 

Istotnym etapem strategicznego planowania jest identyfikacja głównych obszarów 

interwencji, na które w dalszej kolejności składać się będą cele strategiczne, cele operacyjne 

oraz zadania. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społecznej wyróżnione zostały cztery 

wyzwania strategiczne będące podstawą planowania dla Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2024.Zostały one sformułowane w 

następujący sposób:  

I. Silna i bezpieczna rodzina;  

II. Aktywny senior; 

III. Wysoka jakość życia osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

IV. Wzmocnienie aktywności lokalnej. 

 

Obszar strategiczny 1. Silna i bezpieczna rodzina 

Pierwszy z wymienionych obszarów to rodzina. Odgrywa ona kluczową rolę w procesie 

socjalizacji i wychowania przyszłych pokoleń, stąd też jednym z podstawowych zadań 

strategicznych jest jej wsparcie w ramach efektywnego systemu opieki. Rodzina pełni szereg 

funkcji, zarówno wobec swoich członków, jak również wobec większych struktur społecznych, 
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to jest społeczności lokalnej i państwa. Strategiczne planowanie w ramach polityki społecznej 

musi zatem uwzględniać potrzeby członków tej specyficznej mikrostruktury społecznej. 

Istotnym punktem odniesienia w realizacji polityk publicznych pozostaje również dobrobyt 

dzieci, jako kwestia istotna szczególnie z perspektywy niepokojących uwarunkowań 

demograficznych. Zatem planowanie usług w ramach systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

staje się jednym z podstawowych zadań samorządów wszystkich szczebli, w tym przede 

wszystkim samorządu gminnego.  

Odwołując się do przeprowadzonej diagnozy społecznej gminy Tarnowo Podgórne 

obszar interwencji dotyczący rodziny jest istotny w kilku zasadniczych wymiarach. Po 

pierwsze, w odniesieniu do prognoz demograficznych, które przewidują w najbliższych latach 

wzrost liczby najmłodszych mieszkańców, należałoby zastanowić się nad działaniami 

zmierzającymi do zwiększenia dostępności usług opiekuńczych dla dzieci do lat trzech poprzez 

rozwój opieki żłobkowej oraz uruchomienie instytucji opiekuna dziennego. Po drugie, 

wsparcie rodzin staje się istotne z punktu widzenia obecnej struktury świadczeń z pomocy 

społecznej. Otóż 39% rodzin korzystało z systemu pomocy społecznej z tytułu bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Przy czym jedynie niespełna 18% z nich miało 

szansę skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny. Jest to wynik znacznie poniżej średniej 

dostępności tej usługi dla rodzin z powiatu poznańskiego (37,8%). W świetle przeprowadzonej 

diagnozy działania na rzecz rodziny powinny być realizowane zarówno w ramach pracy 

socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi, ale też poprzez świadczenie usług wobec rodzin 

niezagrożonych ryzykami socjalnymi, ale doświadczającymi braku usług społecznych, w tym 

szczególnie usług opiekuńczych.  

 

Obszar strategiczny II. Aktywny senior 

Kolejnym obszarem problemowym zdefiniowanym jako strategiczny dla 

zrównoważonego rozwoju gminy Tarnowo Podgórne jest wzrost zakresu pomocy dla osób 

starszych. W gminie przewiduje się dalszy dynamiczny wzrost liczby ludności (o 26,39%), 

według analiz GUS w roku 2030 gminę Tarnowo Podgórne ma zamieszkiwać 32 936 

mieszkańców. W świetle prezentowanych trendów demograficznych, podobnie jak w innych 

gminach, prognozowany jest przyrost liczby seniorów (o 16,11%), a liczba osób starszych po 80 

roku życia ma ulec podwojeniu. Zjawisko to jest jednym z najistotniejszych wyzwań 

rozwojowych i wymaga interwencji ze strony samorządu lokalnego i całej społeczności 
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lokalnej, np. w zakresie zapewnienia mieszkańcom usług związanych z opieką 

długoterminową, środowiskową, czy też organizacji działań mających na celu aktywizację osób 

starszych.  

Prognozy dokonywane w skali województwa wielkopolskiego mówią o wzroście liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym korzystających z usług opiekuńczych. Również w gminie 

Tarnowo Podgórne rosnąć będzie popyt na tego typu wsparcie. W latach 2015-2016 100% 

korzystających z usług opiekuńczych było w wieku poprodukcyjnym, w 2017 roku takie osoby 

stanowiły 81% wszystkich korzystających. 

Zasoby środowiskowych form wsparcia wymagają zatem dynamicznego rozwoju. 

Zarówno w wymiarze instytucjonalnym: dzienne domy pomocy, jak i rozwoju usług 

opiekuńczych świadczonych w środowisku zamieszkania osoby starszej. Wychodząc naprzeciw 

wyzwaniom pomocowym kluczowe jest pobudzanie społecznej aktywności poprzez 

bezpośrednią pomoc w formie asystentury, czy tworzenie warunków do zaangażowania  

w formie klubów seniora, ale też gminnej rady seniorów.  

 

Obszar strategiczny III. Wysoka jakość życia osób z niepełnosprawnościami i osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

Integracja osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie osób długotrwale chorych jest 

zagadnieniem wielopłaszczyznowym wpisującym się w sektor usług zdrowotnych, rynku pracy, 

ale też wsparcia rodziny, czy uniwersalnego projektowania przestrzeni. Równie istotnym 

wyzwaniem integrującym szerokie spektrum usług jest długotrwała choroba. O znaczeniu tych 

problemów w gminie świadczą statystyki publiczne. Wśród ustawowych powodów, z tytułu 

których mieszkańcy korzystają z pomocy społecznej, trzema najliczniej reprezentowanymi 

były: długotrwała lub ciężka choroba (265 rodzin),ubóstwo (158 rodzin), niepełnosprawność 

(152 rodziny). W powiecie poznańskim lista rankingowa w 2017 roku wyglądała identycznie. 

Warto również podkreślić, iż pomimo spadku liczby łącznej rodzin w systemie, obserwowany 

jest wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia, zarówno z tytułu długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, jak i niepełnosprawności. Zatem specyfika problemu, jego wielopłaszczyznowość 

oraz skala potrzeb w tym obszarze wymaga zaplanowania strategicznych działań.  

Jest to istotny obszar interwencji strategicznej, gdyż jak wynika z przeprowadzonej 

diagnozy, zasoby instytucjonalnego wsparcia środowiskowego są niewystarczające. Deficyty 
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instytucji opieki takich jak środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione, które 

byłyby adresowane dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czy brak usługi asystenta osoby 

niepełnosprawnej jest istotną barierą w procesie usamodzielniania i w prowadzeniu 

niezależnego życia. 

 

Obszar strategiczny IV. Wzmocnienie aktywności lokalnej 

Zasadniczą kwestią dla rozwoju społecznego gminy jest aktywizacja potencjału jej 

mieszkańców. Wysoki kapitał społeczny to jeden z głównych czynników rozwojowych gminy. 

W tym kontekście budowanie lokalnej tożsamości, rozwój społeczno-kulturalnych inicjatyw 

oraz stwarzanie warunków do bezinteresownego zaangażowania mieszkańców w życie 

obywatelskiej wspólnoty jest wyzwaniem o charakterze strategicznym. Podstawą planowania 

w tym obszarze powinny być organizacje trzeciego sektora. Na terenie gminy Tarnowo 

Podgórne funkcjonuje kilkanaście stowarzyszeń i fundacji, których działania statutowe 

skupione są wokół problemów niepełnosprawności, osób starszych, aktywizacji społecznej, 

czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Aktywizacja partnerów społecznych w realizacji zadań lokalnej polityki społecznej i ich 

współdecydowanie w kwestiach dotyczących rozwiązywania lokalnych kwestii społecznych 

jest kluczowym warunkiem dobrostanu gminy. Szczególnie działalność organizacji 

pozarządowych przyczynia się do rozwoju lokalnego, kształtowania się odpowiedzialnego 

społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia tkanki aktywnych i zaangażowanych w sprawy 

lokalne obywateli.  
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6. Cele strategiczne, cele operacyjne i zadania strategii 

Najważniejszym zadaniem niniejszej strategii jest wytyczenie głównych celów do 

osiągnięcia w wyznaczonych obszarach oraz wskazanie działań prowadzących do realizacji tych 

celów. 

 

Cel strategiczny I. Silna i bezpieczna rodzina 

Tabela nr 10 Cel strategiczny I 

Cel operacyjny Zadania 

Cel operacyjny 1 
Poprawa warunków 
socjalnobytowych i 
opiekuńczych oraz 
zmniejszenie 
wykluczenia 
społecznego rodzin  
 

1. Rozwój asystentury rodzinnej poprzez szkolenia i doskonalenie 
zawodowe zatrudnionych w gminie asystentów rodziny 

2. Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości świadczonej 
pracy socjalnej 

3. Wprowadzenie superwizji pracy socjalnej 
4. Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego 
5. Ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 
a także organizowanie dla nich szkoleń 

6. Realizacja programów dożywiania oraz wsparcia materialnego 
rodzin najuboższych 

7. Udzielanie wszechstronnej informacji o możliwych formach 
wsparcia w zakresie świadczeń pieniężnych i usług.  

8. Systematyczny rozwój mieszkalnictwa socjalnego 
i komunalnego, w tym kontynuacja realizacji Gminnego 
Programu Budowy Mieszkań 

9. Zintensyfikowanie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin 
doświadczających bezdomności poprzez realizację 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności  

Cel operacyjny 2 
Przeciwdziałanie 
zjawiskom uzależnienia i 
współuzależnienia 

1. Kontynuacja działania punktu konsultacyjnego w zakresie 
prowadzenia poradnictwa 

2. Realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień  
w świetlicach środowiskowych i szkołach 

3. Wspieranie/inicjowanie akcji letnich połączonych  
z warsztatami i treningami na temat uzależnień 

4. Zwiększenie świadomości zagrożenia narkomanią i 
dopalaczami w środowiskach lokalnych przez prowadzenie 
kampanii informacyjnych  

5. Kontynuacja wsparcia dla samopomocowych grupy osób 
uzależnionych, w tym stworzenie grupy AA na terenie gminy  

Cel operacyjny 3 1. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
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Wsparcie dzieci i 
młodzieży w kształceniu 
i wszechstronnym 
rozwoju 
 

2. Wspieranie/promocja zajęć służących rozwojowi umiejętności 
społecznych oraz przedsiębiorczości młodego pokolenia: 
inicjowanie/premiowanie/wspieranie projektów 
dydaktycznych kształcących umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów, kreatywności, przedsiębiorczości  
i postaw innowacyjnych 

3. Poradnictwo/informacja na temat oczekiwań pracodawców, 
potrzeb i możliwości rynku pracy 

4. Rozwój doradztwa zawodowego 
5. Inicjowanie/wspieranie w placówkach oświatowo-

wychowawczych i opiekuńczych wolontariatu  

Cel operacyjny 4 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
oraz profilaktyka agresji 
i przemocy 

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy 
2. Wspieranie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych 
3. Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących projekty 

dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej, w tym 

cyberprzemocy, w szkołach 
5. Upowszechnianie w środowisku lokalnym informacji  

o instytucjach pomocowych i możliwościach uzyskania pomocy 
dla osób doświadczających przemocy 

 

 

Cel strategiczny II. Aktywny senior 

Tabela nr 11 Cel strategiczny II 

Cel operacyjny Zadania 

Cel operacyjny 1 
Przeciwdziałania 
zagrożeniom dla 
bezpieczeństwa osób 
starszych 

1. Prowadzenie zintegrowanej polityki informacyjnej na temat 
praw i przywilejów osób starszych 

2. Zdiagnozowanie problemu przemocy wśród osób starszych  
w rodzinach oraz w instytucjach opieki oraz opracowanie 
programu działań w tym obszarze 

3. Inicjowanie/organizowanie kampanii informacyjnej na temat 
przestępstw wobec osób starszych i minimalizacji ryzyka 

Cel operacyjny 2 
Aktywizacja społeczna 
osób starszych 

1. Kreowanie warunków do utworzenia Dziennego Domu Pomocy 
dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami  

2. Wspieranie funkcjonowania Klubów Seniora 
3. Kontynuacja  i intensyfikacja współpracy z Gminną Radą 

Seniorów jako ciałem doradczo-konsultacyjnego samorządu 
gminnego 

4. Wsparcie dla organizacji pozarządowych animujących czas 
wolny osób starszych  

5. Kontynuacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób 
starszych  

6. Rozwój działalności Tarnowskiego Centrum Senioralnego 
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Cel operacyjny 3 
Rozwój usług 
opiekuńczych i wsparcie 
seniora w miejscu 
zamieszkania 

1. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania 

2. Rozwój wolontariatu międzypokoleniowego oraz senioralnego  
3. Rozwój usług teleopieki i zdalnej opieki medycznej dla osób 

zamieszkałych na terenie gminy 
 

 

Cel strategiczny III. Wysoka jakość życia osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Tabela nr 12 Cel strategiczny III 

Cel operacyjny Zadania 

Cel operacyjny 1 
Włączenie społeczne 
osób z 
niepełnosprawnością 

1. Dostosowanie stron internetowych instytucji publicznych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością zgodnie z wytycznymi 
Krajowych Ram Interoperacyjności 

2. Monitoring miejsc publicznych pod względem ich dostępności 
dla osób z niepełnosprawnością 

Cel operacyjny 2 
Świadczenie wysokiej 
jakości usług 
opiekuńczych 

1. Rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

2. Zapewnienie wsparcia opiekunom rodzinnym osób  
z niepełnosprawnościami w tym szczególnie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez tworzenie 
instytucji opieki wytchnieniowej 

3. Kreowanie warunków do utworzenia gabinetu 
psychologicznego w budynkach będących w zasobie gminy 
świadczącego usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne 
finansowane ze środków publicznych  

Cel operacyjny 3 
Aktywizacja zawodowa 
osób z 
niepełnosprawnościami 

1. Wspieranie programów i modeli aktywizacji zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami 

2. Pogłębiona diagnoza zapotrzebowania tworzenie nowych 
podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej w postaci 
Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, czy 
Zakłady Aktywności Zawodowej 
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Cel strategiczny IV. Wzmocnienie aktywności lokalnej 

Tabela nr 13 Cel strategiczny IV 

Cel operacyjny Zadania 

Cel operacyjny 1 
Wzmacnianie roli 
trzeciego sektora w 
realizacja usług 
społecznych 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii 
społecznej, promowanie ich działalności oraz udzielanie im 
pomocy w pozyskiwaniu środków, z innych niż budżet gminy, 
źródeł finansowania 

2. Propagowanie wolontariatu we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i placówkami oświatowymi oraz pozyskiwanie 
wolontariuszy zaangażowanych na rzecz lokalnej społeczności 

Cel operacyjny 2 
Integracja społeczności 
lokalnej poprzez kulturę, 
sport i rekreację 

1. Wspieranie różnorodnych form twórczości i ruchu 
artystycznego najstarszego i najmłodszego pokolenia 
mieszkańców gminy  

2. Inicjowanie/organizowanie imprez edukacyjnych i kulturalno-
sportowych o charakterze lokalnym 

3. Kontynuacja /wzbogacanie oferty sportowych, rekreacyjnych  
i turystycznych imprez o zasięgu lokalnym 

Cel operacyjny 3 
Wzmacnianie roli 
partycypacji społecznej 

1. Promowanie Budżetu Inicjatyw Społecznych 
2. Prowadzenie konsultacji społecznych 
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7. Wskaźniki realizacji Strategii 

  

Wdrożeniowy charakter Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Tarnowo Podgórne na lata 2019-2024 wymaga również zdefiniowania sposobów sprawdzenia 

realizacji wytyczonych przez nią działań. Niezbędne jest więc przedstawienie wskaźników, 

które umożliwią pomiar wykonania założonych w dokumencie celów.  

W tym rozdziale przedstawione zostały wskaźniki, które umożliwiają monitorowanie 

każdego wymienionego w Strategii zadania. Do niektórych zadań zaproponowana została 

większa liczba wskaźników. W takich wypadkach można traktować je w sposób alternatywny 

(wybrać jeden ze wskaźników) lub komplementarny (pomiar realizacji zadania zapewni 

dopiero analiza wszystkich zaproponowanych wskaźników). 

Należy podkreślić, że większość wskaźników ma charakter kontekstowy. Oznacza to, że 

wartości wskaźników analizować trzeba w odniesieniu do ich wartości sprzed okresu 

wdrażania Strategii (np. wartości z 2024 a wartości z 2018 roku) albo – w ramach ewaluacji 

śródokresowej – w odniesieniu do określonego etapu wdrażania Strategii (np. wartości z 2021 

a 2024 roku). 

Ewaluacja Strategii może przyjmować dwojaki charakter – okresowy lub finalny. W tym 

pierwszym przypadku oznacza ona badanie postępu realizacji poszczególnych zadań  

w wybranym czasie obowiązywania Strategii. Odbywać więc może ona się co roku, co dwa lata 

albo w połowie okresu strategicznego programowania. W drugim przypadku ewaluacji 

podlega ostateczny stan zrealizowanych zadań, który to odbywa się po zakończeniu czasu 

obowiązywania dokumentu. 

W kolejnych kolumnach poniższych tabel celów strategicznych wskazane zostały 

poszczególne cele operacyjne, pakiety zadań operacyjnych z nimi związanych oraz przypisane 

do nich wskaźniki. 
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7.1. Wskaźniki: Cel strategiczny I. Silna i bezpieczna rodzina 

Tabela nr 14 Wskaźniki - Cel strategiczny I 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki Odpowiedzialna 
instytucja 

Cel operacyjny 1 
Poprawa 
warunków 
socjalnobytowych 
i opiekuńczych 
oraz zmniejszenie 
wykluczenia 
społecznego 
rodzin  
 

1. Rozwój asystentury rodzinnej poprzez 
szkolenia i doskonalenie zawodowe 
zatrudnionych w gminie asystentów rodziny 

2. Zwiększenie dostępności i podniesienie 
jakości świadczonej pracy socjalnej 

3. Wprowadzenie superwizji pracy socjalnej 
4. Utworzenie Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego 
5. Ustanawianie rodzin wspierających dla 

rodzin przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, a także organizowanie dla 
nich szkoleń 

6. Realizacja programów dożywiania oraz 
wsparcia materialnego rodzin najuboższych 

7. Udzielanie wszechstronnej informacji o 
możliwych formach wsparcia w zakresie 
świadczeń pieniężnych i usług.  

8. Systematyczny rozwój mieszkalnictwa 
socjalnego i komunalnego, w tym 
kontynuacja realizacji Gminnego Programu 
Budowy Mieszkań 

9. Zintensyfikowanie pracy socjalnej na rzecz 
osób i rodzin doświadczających 

W_1a. Liczba asystentów rodziny w gminie 
W_1b. Liczba szkoleń skierowanych do asystentów 
rodziny w gminie 
W_2a.Liczba pracowników socjalnych w gminie 
W_2b. Liczba szkoleń skierowanych do pracowników 
socjalnych 
W_3. Liczba odbytych godzin superwizji 
W_4. Liczba powstałych Środowiskowych Centrum 
Zdrowia Psychicznego 
W_5a. Liczba rodzin wspierających dla rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych ustanowionych w latach 
2019-2024 
W_5b. Liczba szkoleń skierowanych do rodzin 
wspierających dla rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
W_6. Działania zrealizowane w ramach programów 
dożywiania oraz wsparcia materialnego rodzin 
najuboższych 
W_7a. Deklarowana przez pracowników UG oraz OPS 
liczba udzielanych informacji o możliwych formach 
wsparcia w zakresie świadczeń pieniężnych  
i usług 

Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 
(OPS),  
Urząd Gminy 
(UG) 

Id: 7A4BE8DD-10C0-4722-9730-CA039CDAF5D5. Podpisany Strona 89



90 
 

bezdomności poprzez realizację 
indywidualnych programów wychodzenia z 
bezdomności 

W_7b. Dostępność informacji o możliwych formach 
wsparcia w zakresie świadczeń pieniężnych i usług na 
stronie Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. 
W_8a. Liczba oddanych mieszkań socjalnych  
i komunalnych 
W_8b. Kontynuacja realizacji Gminnego Programu 
Budowy Mieszkań 
W_9. Liczba zrealizowanych indywidulanych 
programów wychodzenia z bezdomności 

Cel operacyjny 2 
Przeciwdziałanie 
zjawiskom 
uzależnienia i 
współuzależnienia 

1. Kontynuacja działania punktu 
konsultacyjnego w zakresie prowadzenia 
poradnictwa 

2. Realizowanie programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień w świetlicach 
środowiskowych i szkołach 

3. Wspieranie/inicjowanie akcji letnich 
połączonych z warsztatami i treningami na 
temat uzależnień 

4. Zwiększenie świadomości zagrożenia 
narkomanią i dopalaczami w środowiskach 
lokalnych przez prowadzenie kampanii 
informacyjnych  

5. Kontynuacja wsparcia dla 
samopomocowych grup osób 
uzależnionych, w tym stworzenie grupy AA 
na terenie gminy 

W_1a. Liczba usług oferowanych przez punkt 
konsultacyjny w zakresie prowadzenia terapii 
uzależnień i współuzależnienia 
W_1b. Liczba działań zrealizowanych przez punkt 
konsultacyjny w zakresie prowadzenia terapii 
uzależnień i współuzależnienia 
W_1c. Liczba osób korzystających z usług oferowanych 
przez punkt konsultacyjny w zakresie prowadzenia 
terapii uzależnień i współuzależnienia 
W_2. Liczba zrealizowanych programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych  
i szkołach na terenie Gminy 
W_3. Liczba akcji letnich na temat uzależnień, które 
Gmina zainicjowała lub udzieliła im wsparcia 
W_4. Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjnych na temat zagrożenia narkomanią 
W_5. Liczba działających grup samopomocowych  osób 
uzależnionych, w tym również grup AA 
W_5a. Liczba osób korzystających z oferty wsparcia 
grup samopomocowych  osób uzależnionych, w tym 
również grup AA 

OPS, UG 
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Cel operacyjny 3 
Wsparcie dzieci i 
młodzieży w 
kształceniu i 
wszechstronnym 
rozwoju 
 

1. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

2. Wspieranie/promocja zajęć służących 
rozwojowi umiejętności społecznych oraz 
przedsiębiorczości młodego pokolenia: 
inicjowanie/premiowanie/wspieranie 
projektów dydaktycznych kształcących 
umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów, kreatywności, 
przedsiębiorczości  
i postaw innowacyjnych 

3. Poradnictwo/informacja na temat 
oczekiwań pracodawców, potrzeb i 
możliwości rynku pracy 

4. Rozwój doradztwa zawodowego 
5. Inicjowanie/wspieranie w placówkach 

oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych 
wolontariatu 

W_1. Liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
W_2. Liczba zrealizowanych projektów dydaktycznych 
kształcących umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów, kreatywności, 
przedsiębiorczości i postaw innowacyjnych 
W_3. Liczba zrealizowanych na terenie Gminy 
warsztatów umiejętności autoprezentacji i technik 
poszukiwania zatrudniania oraz postaw 
przedsiębiorczych 
W_4. Liczba godzin zrealizowanego doradztwa 
zawodowego 
W_5a. Liczba wolontariuszy udzielających się  
w placówkach oświatowo-wychowawczych  
i opiekuńczych 
W_5b. Liczba uczniów angażujących się w wolontariat  
w placówkach oświatowo-wychowawczych  
i opiekuńczych 
W_5c. Liczba seniorów angażujących się w wolontariat 
w placówkach oświatowo-wychowawczych  
i opiekuńczych 

UG, szkoły, NGO 

Cel operacyjny 4 
Przeciwdziałanie 
przemocy w 
rodzinie oraz 
profilaktyka 
agresji i przemocy 

1. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla 
ofiar przemocy 

2. Wspieranie funkcjonowania świetlic 
socjoterapeutycznych 

3. Wspieranie organizacji pozarządowych 
realizujących projekty dotyczące przemocy 
w rodzinie 

W_1a. Liczba osób zajmujących się poradnictwem 
specjalistycznym dla ofiar przemocy na terenie Gminy 
W_1b. Liczba zrealizowanych usług poradnictwa 
specjalistycznego dla ofiar przemocy na terenie Gminy 
W_1c. Liczba zrealizowanych godzin poradnictwa 
specjalistycznego dla ofiar przemocy na terenie Gminy 
W_2a. Liczba świetlic socjoterapeutycznych 
działających na terenie Gminy 

OPS, UG, 
policja, straż 
gminna 
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4. Przeciwdziałanie agresji i przemocy 
rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, w 
szkołach 

5. Upowszechniania w środowisku lokalnym 
informacji o instytucjach pomocowych  
i możliwościach uzyskania pomocy dla ofiar 
przemocy 

W_2b. Wysokość środków przekazanych  
na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych  
na terenie Gminy 
W_3a. Liczba projektów dotyczących przemocy  
w rodzinie zrealizowanych przez organizacje 
pozarządowe na terenie Gminy 
W_3b. Wysokość środków przekazanych na projekty 
dotyczące przemocy w rodzinie realizowanych przez 
organizacje pozarządowe na terenie Gminy 
W_4. Liczba przeprowadzonych działań w zakresie 
profilaktyki agresji i przemocy nakierowanych na 
kreowanie wspierającego środowiska szkolnego 
W_5a. Liczba podjętych działań informacyjnych 
dotyczących instytucji pomocowych i możliwości 
uzyskania w nich pomocy dla ofiar przemocy  
W_5b. Dostępność informacji dotyczących instytucji 
pomocowych i możliwości uzyskania w nich pomocy dla 
ofiar przemocy na stronach www Gminy oraz OPS 

 

7.2. Wskaźniki: Cel strategiczny II. Aktywny senior 

 
Tabela nr 15 Wskaźniki - Cel strategiczny II 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki Odpowiedzialna 
instytucja 

Cel operacyjny 1 
Przeciwdziałania 
zagrożeniom dla 

1. Prowadzenie zintegrowanej polityki 
informacyjnej na temat praw i przywilejów 
osób starszych 

W_1a. Liczba zrealizowanych działań informacyjnych 
dotyczących praw i przywilejów osób starszych 

UG, OPS, 
policja, straż 
gminna, 
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bezpieczeństwa 
osób starszych 

2. Zdiagnozowanie problemu przemocy wśród 
osób starszych w rodzinach oraz  
w instytucjach opieki oraz opracowanie 
programu działań w tym obszarze 

3. Inicjowanie/organizowanie kampanii 
informacyjnej na temat przestępstw wobec 
osób starszych i minimalizacji ryzyka 

W_1b. Liczba rozkolportowanych materiałów 
informacyjnych dotyczących praw i przywilejów osób 
starszych 
W_1c. Dostępność informacji dotyczących praw  
i przywilejów osób starszych na stronach www Gminy 
oraz OPS 
W_2a. Opracowanie diagnozy dotyczącej problemu 
przemocy wśród osób starszych w rodzinach oraz  
w instytucjach opieki 
W_2b. Stworzenie program działań przeciw problemowi 
przemocy wśród osób starszych w rodzinach oraz  
w instytucjach opieki 
W_3. Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjnych na temat przestępstw wobec osób 
starszych i minimalizacji ryzyka 

Tarnowskie 
Centrum 
Senioralne 

Cel operacyjny 2 
Aktywizacja 
społeczna osób 
starszych 

1. Kreowanie warunków do utworzenia 
Dziennego Domu Pomocy dla osób 
starszych i osób  
z niepełnosprawnościami  

2. Wspieranie funkcjonowania Klubów 
Seniora 

3. Kontynuacja i intensyfikacja współpracy  
z Gminną Radą Seniorów jako ciałem 
doradczo-konsultacyjnego samorządu 
gminnego 

4. Wsparcie dla organizacji pozarządowych 
animujących czas wolny osób starszych  

5. Kontynuacja dobrych praktyk w zakresie 
aktywizacji społecznej osób starszych  

W_1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób 
starszych i osób z niepełnosprawnościami 
W_2. Wysokość środków przeznaczonych na 
funkcjonowanie Klubów Seniora 
W_3. Liczba projektów uchwał, gminnych programów, 
projektów, etc. konsultowanych z Gminną Radą 
Seniorów 
W_4. Wysokość środków przekazanych organizacjom 
pozarządowym animującym czas wolny osób starszych 
W_5. Liczba inicjatyw wspierających aktywność osób 
starszych zrealizowanych przez Park Wodny Tarnowskie 
Termy 
W_6. Liczba inicjatyw wspierających aktywność osób 
starszych zrealizowanych przez Tarnowskie Centrum 
Senioralnych  

UG, OPS, 
Tarnowskie 
Centrum 
Senioralne, Park 
Wodny 
Tarnowskie 
Termy, lokalne 
organizacje 
pozarządowe 
(NGO) 
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6. Rozwój działalności Tarnowskiego Centrum 
Senioralnego 

W_6a. Liczba inicjatyw służących rozwojowi 
wolontariatu międzypokoleniowego 
W_6c. Liczba projektów służących aktywizacji seniorów 
dotychczas nieaktywnych społecznie 
W_6d. Liczba seniorów dotychczas nieaktywnych 
społecznie, którzy korzystają obecnie z dostępnych form 
wsparcia 

Cel operacyjny 3 
Rozwój usług 
opiekuńczych i 
wsparcie seniora 
w miejscu 
zamieszkania 

1. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w 
miejscu zamieszkania 

2. Rozwój wolontariatu 
międzypokoleniowego oraz senioralnego  

3. Rozwój usług teleopieki i zdalnej opieki 
medycznej dla osób zamieszkałych na 
terenie gminy 

W_1a. Liczba zawartych umów  
W_1b. Liczba osób zaangażowanych w świadczenie 
usług opiekuńczych  
W_2a. Liczba wolontariuszy zaangażowanych  
w wolontariat międzypokoleniowy  
W_2b. Liczba wolontariuszy-seniorów zaangażowanych 
w wolontariat  
W_3. Zapewnienie każdej osobie potrzebującej opaski 
bezpieczeństwa z funkcją ratunkową 

OPS, UG, 
Tarnowskie 
Centrum 
Senioralne, 
NGO 
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7.3. Wskaźniki: Cel strategiczny III. Wysoka jakość życia osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami psychicznymi 

Tabela nr 16Wskaźniki - Cel strategiczny III 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki Odpowiedzialna 
instytucja 

Cel operacyjny 1 
Włączenie społeczne 
osób z 
niepełnosprawnością 

1. Dostosowanie stron internetowych 
instytucji publicznych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością zgodnie  
z wytycznymi Krajowych Ram 
Interoperacyjności 

2. Monitoring miejsc publicznych pod 
względem ich dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością 

W_1. Odsetek stron internetowych instytucji 
publicznych dostosowanych do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością zgodnie z wytycznymi 
Krajowych Ram Interoperacyjności 
W_2. Liczba miejsc wrażliwych monitorowanych pod 
względem ich dostępności dla osób  
z niepełnosprawnością 
 

a. UG, OPS 

Cel operacyjny 2 
Świadczenie wysokiej 
jakości usług 
opiekuńczych 

1. Rozwój specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

2. Zapewnienie wsparcia opiekunom 
rodzinnym osób  
z niepełnosprawnościami w tym 
szczególnie osób  
z niepełnosprawnością intelektualną 
poprzez tworzenie instytucji opieki 
wytchnieniowej 

3. Kreowanie warunków do utworzenia 
gabinetu psychologicznego w 
budynkach będących w zasobie gminy 
świadczącego usługi psychologiczne i 

W_1. Liczba specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 
W_2. Liczba instytucji wytchnieniowych na terenie 
Gminy 
W_3a. Liczba porad udzielanych w gabinecie 
psychologicznym 
W_3b. Liczba osób korzystających z porad w gabinecie 
psychologicznym 
 
 
 
 

OPS, UG, NGO 
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psychoterapeutyczne finansowane ze 
środków publicznych 

Cel operacyjny 3 
Aktywizacja zawodowa 
osób z 
niepełnosprawnościami 

1. Wspieranie programów i modeli 
aktywizacji zawodowej przy aktywnym 
współudziale Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i spółdzielni socjalnej 

2. Pogłębiona diagnoza zapotrzebowania 
tworzenie nowych podmiotów 
reintegracji społecznej i zawodowej w 
postaci Centrum Integracji Społecznej, 
Klubu Integracji Społecznej czy Zakładu 
Aktywności Zawodowej 

W_1. Liczba działań nakierowanych na wspieranie 
programów i modeli aktywizacji zawodowej przy 
aktywnym współudziale Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i spółdzielni socjalnej 
W_2. Realizacja diagnozy zapotrzebowania tworzenie 
nowych podmiotów reintegracji społecznej  
i zawodowej w postaci Centrum Integracji Społecznej, 
Klubu Integracji Społecznej czy Zakładu Aktywności 
Zawodowej 
 

OPS, UG, NGO, 
lokalni 
przedsiębiorcy  
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7.4. Cel strategiczny IV. Wzmocnienie aktywności lokalnej 

Tabela nr 17Wskaźniki - Cel strategiczny IV 

 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki Odpowiedzialna 
instytucja 

Cel operacyjny 1 
Wzmacnianie roli trzeciego 
sektora w realizacja usług 
społecznych 

1. Wspieranie organizacji pozarządowych  
i podmiotów ekonomii społecznej, 
promowanie ich działalności oraz 
udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu 
środków, z innych niż budżet gminy, źródeł 
finansowania 

2. Propagowanie wolontariatu we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i placówkami 
oświatowymi oraz pozyskiwanie 
wolontariuszy zaangażowanych na rzecz 
lokalnej społeczności 

W_1. Wysokość środków uzyskanych przy 
wsparciu Urzędu Gminy przez NGO i PES na 
promowanie swojej działalności ze źródeł 
innych niż budżet gminy 
W_2. Liczba działań podjętych przez Urząd 
Gminy we współpracy z innymi instytucjami 
publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
na rzecz pozyskiwania wolontariuszy 
zaangażowanych na rzecz lokalnej 
społeczności 

b. UG, Ośrodek 
Sportu  
i Rekreacji 
(OSiR), Gminny 
Ośrodek Kultury 
SEZAM 

Cel operacyjny 2 
Integracja społeczności 
lokalnej poprzez kulturę, 
sport i rekreację 

1. Wspieranie różnorodnych form twórczości 
i ruchu artystycznego najstarszego 
i najmłodszego pokolenia mieszkańców 
gminy  

2. Inicjowanie/organizowanie imprez 
edukacyjnych i kulturalno-sportowych  
o charakterze lokalnym 

3. Kontynuacja /wzbogacanie oferty 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych 
imprez o zasięgu lokalnym 

 

W_1a. Liczba osób najstarszego  
i najmłodszego pokolenia zaangażowanych  
w ruch artystyczny na terenie Gminy 
W_1b. Liczba zróżnicowanych zajęć 
artystycznych oferowanych mieszkańcom 
Gminy 
W_2. Liczba imprez edukacyjnych  
i kulturalno-sportowych, których Gmina była 
organizatorem, współorganizatorem albo 
partnerem 

UG, OSiR, 
Gminny 
Ośrodek Kultury 
SEZAM, 
Tarnowskie 
Centrum 
Senioralne, 
NGO 
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W_3a. Liczba osób zaangażowanych  
w aktywności sportowe/ rekreacyjne/ 
turystyczne na terenie Gminy 
W_3b. Liczba zróżnicowanych zajęć 
sportowych/ rekreacyjnych/ turystycznych 
oferowanych mieszkańcom Gminy 

Cel operacyjny 3 
Wzmacnianie roli 
partycypacji społecznej  

1. Promowanie Budżetu Inicjatyw 
Społecznych 

2. Prowadzenie konsultacji społecznych 

W_1a. Liczba projektów zgłoszonych do BIS 
W_1b. Liczba głosów oddanych na projekty 
BIS 
W_2a. Liczba przeprowadzonych konsultacji 
społecznych 
W_2b. Liczba osób uczestniczących w 
konsultacjach 
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8. Wdrażanie i monitoring 

Monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tarnowo 

Podgórne pozwoli z jednej strony na ocenę oczekiwanych wyników już przyjętych zadań, jak  

i ewentualne korekty w tych zadaniach Postępy w realizacji strategii będą na bieżąco 

monitorowane przez specjalnie do tego celu powołany zespół. 

Monitoring zostanie przeprowadzony w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe. Bazą 

informacji statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będą źródła 

statystyki państwowej (GUS) na poziomie gminy. Poza tym bazę tą będą stanowiły informacje 

i dane otrzymane od instytucji i organizacji, grup środowiskowych biorących udział w 

programach związanych z poszczególnymi celami realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych.  

Podstawowe wskaźniki monitoringowe zostały określone szczegółowo dla każdego 

realizowanego w ramach strategii zadania. Częstotliwość ich pomiaru, a także raporty 

wskaźników ustalane będą w zależności od ich kategorii. 

Koordynatorem wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

jest I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, który w określonych przypadkach lub na 

wniosek Wójta Gminy może powierzyć funkcję koordynatora kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności lokalnej oraz 

różnego typu instytucji i organizacji, tak, aby pozytywnym oddziaływaniem objąć teren całej 

gminy. Powodzenie przyjętych założeń uzależnione będzie od ścisłej współpracy podmiotów, 

sytuacji w gminie oraz środków finansowych, przeznaczonych na ich urzeczywistnienie. 

Skuteczność realizacji strategii gwarantuje wdrażanie w życie zaplanowanych zadań, 

podejmowanie działań polegających na pozyskiwaniu dodatkowych środków z innych źródeł 

niż budżet gminy, uświadomienie społeczności lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych 

przedsięwzięć, upowszechnianie celów i zadań wśród mieszkańców gminy. 
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