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WSTĘP 
 

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze strategicznym, który wspomaga proces 

zarządzania na poziomie lokalnym. Obok określenia diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej 

opisywanego obszaru i podstawowych problemów rozwoju, artykułuje ogólne cele o charakterze 

strategicznym oraz sposoby ich rozwiązania. Poprzez włączenie wieloletniej analizy finansowej 

i inwestycyjnej pozwala określić, na ile zaplanowane zadania mogą być realizowane przy 

posiadanych środkach własnych z odpowiednim montażem finansowym funduszy zewnętrznych. 

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2004-2006 istniał obowiązek posiadania 

Planu Rozwoju Lokalnego przy ubieganiu się o fundusze strukturalne w niektórych działaniach. 

W perspektywie finansowej 2007-2013 posiadanie takiego dokumentu jest fakultatywne. Z 

uwagi jednak na strategiczny wymiar działań wraz z montażem finansowym, co oznacza 

kompleksowe i systemowe podejście do analizy strategicznej, władze gminy Tarnowo Podgórne 

postanowiły opracować dokument na lata 2012-2016. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo 

Podgórne to zestaw działań, które mają zostać podjęte w określonym terminie, i zmierzających 

do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy. Niniejszy dokument ma zapewnić 

zrównoważony rozwój gminy w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. 

Podjęcie działań o charakterze strategicznym znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu, 

umożliwia racjonalne gospodarowanie zasobami i potencjałem gminy.  

 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem określającym najważniejsze działania mające na celu 

ciągły rozwój gminy oraz przewidywane efekty tych działań. Środki publiczne są podstawowym 

narzędziem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Jednak zamierzenia przekraczają możliwości 

finansowe samorządu. Dlatego konieczne będzie pozyskiwanie pozabudżetowych środków na 

inwestycje, przedsięwzięcia publiczno-prywatne. Należy zauważyć, że samorząd gminy wytycza i 

zatwierdza działania oraz przyjmuje do realizacji, wykonalne technicznie i akceptowane społecznie, 

ale nie może pozostać jedynym ich realizatorem.  

Plan Rozwoju Lokalnego określający problemy i wytyczający cele ma służyć wykorzystaniu szans 

gminy jak również uświadomić mieszkańcom ich rolę oraz poszczególnych instytucji działających na 

terenie gminy w jego wdrażaniu i realizacji. 

 

Niniejszy Plan obejmuje następujące elementy: 

 

1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego  

 

2. Projekt Organizacji Nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Plan ma być dokumentem, który ma być aktualizowany i sukcesywnie nowelizowany. 

W rozdziale przedstawiono proces organizacji całego procesu.  

 

3. Zarządzenie o powołaniu zespołu konsultacyjnego 

 

Do opracowania zasadniczych części Planu został powołany Zespół Konsultacyjny. W rozdziale 

zamieszczono Zarządzenie Wójta, powołujące Zespół Konsultacyjny, najważniejszy organ 

biorący udział w procesie opracowywania i nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy 

Tarnowo Podgórne.  
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4. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2008-2010 

 

W dokumencie została zawarta krótka informacja o zadaniach inwestycyjnych, które zostały 

zrealizowane oraz które nie zostały zrealizowane w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-

2013. Rozdział został wzbogacony o główne wyniki ankietyzacji mieszkańców gminy w 

zakresie oceny realizacji poprzedniego Planu.  

 

5. Opis stanu istniejącego wraz z porównaniem do wybranych gmin powiatu poznańskiego 

- Raport 

 

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 

i społeczną samorządu w chwili opracowywania raportu. W niniejszym dokumencie 

zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy według 

stanu na dzień opracowywania Raportu.  

 

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można 

odwoływać w trakcie realizacji planu rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych 

działań. 

 
Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania 

gminy: 

 Środowisko przyrodnicze 

 Zagospodarowanie przestrzenne (gospodarka przestrzenna i infrastruktura techniczna) 

 Sfera gospodarcza (finanse gminy, przedsiębiorczość, zatrudnienie, bezrobocie 

 Sfera społeczna (demografia, infrastruktura społeczna). 

Dla ukazania rzeczywistej sytuacji gminy, dokonano szeregu analiz porównujących gminę 

Tarnowo Podgórne do innych (wybranych) gmin powiatu poznańskiego. 

 

6. Plan finansowy na lata 2012–2016 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła 

finansowania 

 

Opracowano plan finansowy uwzględniający zadania inwestycyjne, ujęte w PRL. W niniejszym 

dokumencie prace polegały na przygotowaniu Wieloletniego Planu Finansowego, czyli prognozy 

dochodów i wydatków gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy 

wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy, przy wykorzystaniu 

komputerowego programu MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłużył on do 

analizy budżetu Gminy, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonano 

prognozy budżetu Gminy na następnych 5 lat (2012-2016). Najważniejszym jej elementem, z 

punktu widzenia kolejnych etapów prac, była prognoza wolnych środków. Dzięki niej 

uzyskano odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe w odniesieniu 

do zaplanowanych inwestycji.  

 

Do programu wprowadzane zostały również dane o planowanych inwestycjach, co dało 

możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy, 

program ten pozwolił na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do 

zdolności finansowych gminy (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki 

temu można się było dowiedzieć, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych 

latach planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na 

następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji. 
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7. Zadania do realizacji 

 

W rozdziale tym: 

 Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, wskazujących preferencje inwestycyjne 

mieszkańców gminy 

 Dokonano hierarchizacji zadań inwestycyjnych 

 Zaprezentowano projekty i zadania inwestycyjne w 2011 roku 

 Omówiono kluczowe projekty i zadania inwestycyjne w latach 2012-2016. 

 

Dla osiągnięcia założonych celów strategicznych oraz przezwyciężenia zauważonych 

problemów, zaproponowana została lista zadań o charakterze inwestycyjnym. Poszczególne 

zadania zostały następnie poddane ocenie w ramach ważonej wielokryterialnej analizy 

porównawczej, której wynikiem jest zhierarchizowana lista, określająca stopień ważności 

poszczególnych przedsięwzięć z punktu widzenia potrzeb społeczności samorządowej. 

Następnie potrzeby te zostały skonfrontowane z możliwościami finansowymi gminy w celu 

sporządzenia ostatecznej listy zadań do wykonania. 

 

8. Prognoza sytuacji finansowej gminy po realizacji zadań majątkowych 

 

W tej części dokumentu przedstawiono informację, czy gmina spełnia wymogi nowej ustawy, to 

znaczy wskaźnik obsługi zadłużenia jest zawsze niższy od wskaźnika średniej nadwyżki 

operacyjnej za 3 poprzednie lata. 

 

Ponadto dokonano tabelarycznego zestawienia danych budżetowych Wieloletniej Prognozy 

Finansowej gminy 

 

9. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie 

gminy/powiatu/województwa  

 

W rozdziale przedstawiono relację zaplanowanych zadań inwestycyjnych z innymi działaniami 

na terenie powiatu i województwa. 

 

10. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL  

 

W rozdziale zamieszczono procedury związane z systemem wdrażania Planu Rozwoju 

Lokalnego.  

 

11. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym: 

 

 System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 

 Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 

i organizacjami pozarządowymi 

 Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego. 

 

Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2012–2016, zawiera więc częściowo nową 

perspektywę finansową Unii Europejskiej. Stąd wiele jest niepewności co do dostępności 

potencjalnych środków finansowych po roku 2013. 
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Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie gminy oraz spotkania 

z Wójtem Gminy Tadeuszem Czajką, II Zastępcą Piotrem Kaczmarkiem, Skarbnikiem Justyną 

Witkowiak, Radnymi Rady Gminy, Zespołem Konsultacyjnym, pracownikami Urzędu Gminy 

oraz przedstawicielami społeczności lokalnej, co świadczy o udziale społeczności lokalnej w 

programowanych działaniach. Dokumentami pomocnymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

były również dokumenty strategiczne gminy opracowane w ostatnich latach. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje 

cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje 

również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów 

rozwojowych. Będzie służył on jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, 

podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość 

pomocy finansowej z funduszy unijnych. 

 

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne został opracowany przy współudziale 

konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 

w Poznaniu w składzie: 

 Maciej Pietrzykowski 

 Radosław Szarleja. 

 

Koordynatorem prac ze strony urzędu gminy był Zastępca Wójta - Piotr Kaczmarek. 
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU 

LOKALNEGO 
 

 

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla gminy Tarnowo Podgórne z województwa 

wielkopolskiego. Plan przygotowano dla perspektywy czasowej 2012-2016.  

 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2012-2016 

 

 

9 

 

2. PROJEKT ORGANIZACJI NOWELIZACJI PLANU 

ROZWOJU LOKALNEGO 
 

 

Na potrzeby nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego została opracowana specjalna procedura. Za 

przygotowanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2012-2016 odpowiedzialny jest Wójt 

Gminy. Do zadań Rady Gminy należy zatwierdzenie spełniającego oczekiwania społeczne 

dokumentu. 

 

Proces nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego musi być maksymalnie uspołeczniony, czyli 

obejmować możliwie najwięcej podmiotów społecznych i gospodarczych z terenu gminy. 

Główni uczestnicy tego procesu zostali przedstawieni na Rysunku 2.1. 

 

Rysunek 2.1.Schemat organizacyjny procesu nowelizacji PRL Tarnowo Podgórne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Materiały informacyjne Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

 

Niezwykle ważnym organem w procesie nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest Zespół 

Konsultacyjny. W skład zespołu wchodzą: 

 Pierwszy zastępca Wójta 

 Prezydium Rady Gminy oraz przewodniczący Komisji Rady Gminy (9 osób) 

 Szefowie jednostek organizacyjnych i spółek gminnych (7 osób) 

 Sołtysi trzech największych miejscowości oraz tych miejscowości, które nie mają swego 

przedstawiciela w Radzie Gminy ( 9 osób) 

 Przedstawiciele organizacji społecznych (6 osób) 

 Przedstawiciel instytucji zajmującej się gospodarką wodną (1 osoba) 

  Razem: 33 osoby 

 

Zespół konsultacyjny ma zasadnicze znaczenie w procesie formułowania zadań inwestycyjnych 

oraz ich hierarchizacji. Podział zadań poszczególnych podmiotów, biorących udział w procesie 

nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego, wygląda następująco: 

 Zespół Konsultacyjny (powołany przez Wójta): 

• Analiza i opiniowanie poszczególnych elementów projektu 

• Rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców 

 Sołtysi i Rady Sołeckie: 
• Przygotowanie listy zadań inwestycyjnych w swojej wsi w formie hierarchicznej 

 Szefowie jednostek organizacyjnych i spółek gminnych: 
• Przygotowanie listy zadań inwestycyjnych na lata 2012 – 2016 

 

MIESZKAŃCY 

WÓJT 

RADA GMINY 

SOŁTYSI I RADY 

SOŁECKIE 

JEDNOSTKI ORG. 

SPÓŁKI GMINNE 

ZESPÓŁ  

KONSULTACYJNY 
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 Mieszkańcy: 
• Udział w ankietowaniu dla określenia priorytetów inwestycyjnych 

• Udział w konsultacji projektu PRL poprzez wyrażenie opinii w formie uwag do 

projektu. 

 

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego to długotrwały proces wymagający licznych 

konsultacji społecznych. Harmonogram prac przedstawia się następująco: 

 Powołanie zespołu konsultacyjnego         do 10 marca 2011 

 Składanie wniosków (sołtysi, szefowie jedn. org. i sp. gminnych)     do 21 marca 2011 

 Pozyskanie opinii mieszkańców dla określenia priorytetów inwestycyjnych   

             do 31 marca 2011 

 Przygotowanie prognozy finansowej      do 14 kwietnia 2011 

 Opisanie stanu istniejącego Gminy       do 30 kwietnia 2011 

 Opiniowanie elementów projektu przez zespół konsultacyjny        5 – 31 maja 2011 

 Konsultacja z mieszkańcami projektu w zakresie zadań inwestycyjnych 

(druk Sąsiadka – Czytaj )         od 15 czerwca do 15 lipca 2011 

 Rozpatrywanie uwag przez Zespół Konsultacyjny     do 20 sierpnia  2011 

 Uchwalenie projektu przez Radę Gminy (wg procedury budżetowej)    

               do końca września 2011. 
 

Przedstawiony wyżej proces organizacji nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy 

Tarnowo Podgórne powinien zapewnić optymalny z punktu widzenia społeczności lokalnej 

wybór zadań inwestycyjnych, sposób ich montażu finansowego oraz harmonogram realizacji.  

 



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2012-2016 

 

 

11 

 

3. ZARZĄDZENIE O POWOŁANIU ZESPOŁU 

KONSULTACYJNEGO 
 

 

Poniżej przedstawiono zarządzenie Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie powołania 

Zespołu Konsultacyjnego.  

 

Zarządzenie nr 27/2011 

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne 

z dnia 3 marca 2011 r. 

w sprawie: powołania zespołu konsultacyjnego do nowelizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Tarnowo Podgórne 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Powołuję zespół konsultacyjny w składzie: 

1) Ewa Noszczyńska-Szkurat - I Zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, 

2) Grzegorz Leonhard - Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne, 

3) Wojciech Janczewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne, 

4) Jacek Latos - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne, 

5) Władysław Olejniczak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

6) Józef Szewczyk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy, 

7) Ewa Jurasz - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, 

8) Stanisław Walter - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, 

9) Elżbieta Łowicka - Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska, 

10) Krzysztof Bartosik - Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, 

11) Bernard Broński - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie 

Podgórnym, 

12) Bogusława Świerkiel - Dyrektor Gminnej Jednostki Oświatowej w Tarnowie Podgórnym, 

13) Dariusz Nowakowski - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie podgórnym, 

14) Szymon Melosik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” w Tarnowie 

Podgórnym, 

15) Iwona Bilińska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne, 

16) Edward Sobański - Prezes Spółki TP – KOM, 

17) Waldemar Wereszczyński - Prezes Spółki TP – BUS, 

18) Mieczysław Paczkowski - Sołtys wsi Baranowo, 

19) Piotr Owczarz - Sołtys wsi Tarnowo Podgórne, 

20) Jacek Stypiński - Sołtys wsi Przeźmierowo, 

21) Mieczysław Szafrański - Sołtys wsi Batorowo, 

22) Kazimierz Królak - Sołtys wsi Ceradz Kościelny, 

23) Wanda Grygier - Sołtys wsi Góra, 

24) Mieczysław Kłos - Sołtys wsi Kokoszczyn, 
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25) Jerzy Papych - Sołtys wsi Rumianek, 

26) Zygmunt Gałka - Sołtys wsi Sierosław, 

27) Krzysztof Szumski - Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, 

28) Grzegorz Wasielewski - Prezes GKS Tarnovia, 

29) Stanisław Przybylski - Komendant OSP w Tarnowie Podgórnym, 

30) Marian Leopold - Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, 

31) Stanisław Bzdęga - Przewodniczący Klubu Seniora w Przeźmierowie, 

32) Ks. Kanonik Ignacy Karge - Proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi Śląskiej i Jakuba 

Apostoła w Lusowie, 

33) Józef Szlanga - Kierownik Inspektoratu w Przeźmierowie WZMiUW w Poznaniu. 

 

2. Na Przewodniczącego zespołu wyznaczam Ewę Noszczyńską – Szkurat. 

 

§ 2 

 

Zadaniem zespołu jest:  

 Analiza i opiniowanie poszczególnych elementów projektu nowelizacji planu rozwoju 

lokalnego gminy Tarnowo Podgórne do dnia 31 maja 2011 roku, 

 Rozpatrywanie uwag zgłoszonych przez mieszkańców Gminy podczas konsultacji 

społecznych w terminie do dnia 20 sierpnia 2011 r. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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4. OCENA REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W 

LATACH 2008-2010 
 

 

4.1. Wykonane zadania inwestycyjne  
 

Większość inwestycji, zaplanowanych na lata 2008-2010 została zrealizowana. Poniżej zostały 

wyszczególnione najważniejsze zrealizowane inwestycje: 

 Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego poprzez budowę 

obwodnicy Tarnowa Podgórnego 

 ul. Wypoczynkowa w Baranowie 

 ul. Słoneczna w Baranowie 

 ul. Ogrodowa w Przeźmierowie 

 ul. Południowa w Przeźmierowie I i II etap 

 ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym 

 ul. Sierosławska i Otowska w Lusówku 

 ul. Prosta w Sierosławiu 

 ul. Czereśniowa w Tarnowie Podgórnym 

 Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Lusowskiego 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lusówku 

o sale dydaktyczne i salę sportową 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę Zespołu Oświatowo-Sportowego w 

Tarnowie Podgórnym 

 Renowacja Parku im. Jana Wojkiewicza w Tarnowie Podgórnym 

 Urządzenie Parku im. Stanisława Kanikowskiego w Przeźmierowie 

 Świetlica Rumianek 

 Muzeum Lusowo 

 Sala sportowa w Baranowie 

 Boiska w Baranowie 

 Modernizacja boiska Morena – powstał Orlik 

 Modernizacja stadionu w Tarnowie Podgórnym 

 Drogi wewnętrzne: Spokojna, Lipowa, Brzask, Letniskowa (Baranowo), Więckowicka, 

modernizacja chodnika w centrum, (Ceradz Kościelny), Ogrodowa, Piaskowa, Kwiatowa 

(Chyby), Parkowa, rewitalizacja centrum wsi (Jankowice), Krótka, Polna, Dworcowa – 

chodnik, parking przy placu (Kokoszczyn), Polna, Świt, Stroma, Jutrzenki, Przylesie, 

Ogrodowa – chodnik (Lusowo), Admiralska, chodnik ul. Jankowicka (Lusówko), 

Majowa, Laskowa, Piaskowa, Czereśniowa, Kwiatowa, Brzoskwiniowa, Sadowa, 

Wiśniowa, Wrzosowa, Świerkowa, Kasztanowa, Brzozowa, Niecała, Dębowa, Dolina, 

Dolina, Borówkowa (Przeźmierowo), Szkolna (Rumianek), Spółdzielcza, Os. Owocowe 

(Sady), 27 Grudnia, Sadowa, Cicha, Parking w centrum (Tarnowo Podgórne), 

Batorowska, Piękna, Warzywna, Urocza (Wysogotowo) 

 Podbudowa betonowa dróg Przeźmierowo, Baranowo, Chyby, Wysogotowo 

 Rondo na drodze krajowej 92 

 Drogi powiatowe: Modernizacja ul. Poznańskiej, kontynuacja modernizacji ul. 

Rokietnickiej, kontynuacja budowy chodnika Góra-Tarnowo Podgórne (Tarnowo 

Podgórne), kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego Sady-Lusowo, chodnik przy 

ul. Jankowickiej (Ceradz Kościelny), chodnik przy ul. Dopiewskiej (Lusówko) 

 Adaptacja starego budynku Urzędu Gminy 
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 Kanalizacja sanitarna – południowe Marianowo 

 ul. Biała i Szamotulska w Baranowie – kolektor sanitarny 

 os. Zielone w Chybach – kolektor sanitarny 

 ul. Poznańska w Jankowicach – kanalizacja deszczowa oraz chodnik 

 Kanalizacja sanitarna na os. Przylesie w Lusowie  

 Przepompownia na ul. Rokietnickiej (Tarnowo Podgórne) 

 Kolektor wód opadowych od firmy MAN (Sady) 

 Oświetlenie fragmentów ulic Krętej, Poznańskiej, Szkolnej w miejscowości Góra 

 Boisko w Chybach 

 Boisko Batorowo 

 Boisko i teren wypoczynkowy w Wysogotowie. 

 

Ponadto wykonano wiele zadań nieujętych wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2008-

2010. Do najważniejszych z nich należą: 

 8 oddziałowe Przedszkole w Tarnowie Podgórnym 

 8 oddziałowe Przedszkole w Przeźmierowie 

 Rozbudowa Przedszkola w Lusówku. 

 

4.2. Niezrealizowane zadania inwestycyjne 
 

Część inwestycji nie zostało zrealizowanych z różnych powodów, w większości o obiektywnych 

przesłankach. Poniżej wyszczególniono inwestycje zaplanowane i niezrealizowane: 

 ul. Pagórkowa i Lipowa w Chybach 

 ul. Wysogotowska w Przeźmierowie – wykonano odcinek od ul. Wiosny ludów do ul. 

Kościelnej ok. 400 mb 

 ul. Olszynowa-Sosnowa w Przeźmierowie 

 ul. Wierzbowa w Wysogotowie 

 ul. Sowia w Tarnowie Podgórnym 

 ul. Tarnowska w Lusówku 

 Droga Swadzim-Batorowo 

 Droga Kokoszczyn -Tarnowo Podgórne 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci szerokopasmowej w 

gminie Tarnowo Podgórne (Internet szerokopasmowy) 

 Zbiornik retencyjny w Baranowie – zadanie zrealizowane w znacznej części; niezbędne 

do wykonania jeszcze pewne prace – utwardzenie drogi dojazdowej przebudowa grobli, 

 Wodociąg tranzytowy Wysogotowo – Lusówko – w realizacji przez TPKOM – 

zakończenie maj 2012 

 Ujęcie wody w Joance - rezygnacja z inwestycji (na rzecz zakupu większej ilości wody z 

Aquanetu) 

 Budowa IV kwatery na składowisku odpadów – inwestycja została uniemożliwiona 

poprzez przyjęcie przez Sejmik Województwa Planu Gospodarki Odpadami Dla 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019, 

który to plan nie przewidywał dalszej rozbudowy Gminnego Składowiska Odpadów 

Komunalnych   

 Urządzenie Parku im. Generała Dowbora Muśnickiego w Lusowie – w budżecie na 2011 

- realizacja 2011/2012 

 Świetlica Lusówko 

 Dom Kultury w Przeźmierowie 

 Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym 
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 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki 

konferencyjnej – zrealizowano zabezpieczenie fundamentów, remont dachu, renowację 

okien 

 Pływalnia 

 Drogi wewnętrzne: Składowa i Wrzosowa (zrealizowane w części), Jagodowa, 

Morelowa, Zacisze, Jarzębinowa (Przeźmierowo), Za Motelem (Sady), Okrężna 

(Sierosław), Sosnowa, Ogrodowa (Swadzim), 25 Stycznia (zrealizowana w części), 

Sasankowa, Os. „Graczykowe”, Łąkowa, Rolna, ciąg pieszo-rowerowy Nowa-23 

Października (Tarnowo Podgórne), Zbożowa, Pszenna, Stolarska (Wysogotowo) 

 Molo w Chybach 

 Rozbudowa Przedszkola w Lusowie 

 Przejście pod drogą nr 92 – kolektor sanitarny 

 Zlewnia D Lusowo- Tarnowo 

 Zlewnia E Lusówko- Tarnowo (w realizacji) 

 Drogi powiatowe: Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lusowo-Przeźmierowo 

(zrealizowane w części w 2010 roku, obecnie rozpoczęto ostatni etap) 

 Budowa sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie ulica Rynkowa na skrzyżowaniu z ul. 

Wiosny Ludów oraz zjazd z wiaduktu, Modernizacja nawierzchni drogi Lusowo – 

Lusówko, chodnik ul. Rokietnicka (Tarnowo Podgórne), chodnik ul. Zakrzewska 

(Lusowo) 

 Odbudowa drogi Lusówko-Więckowice (zrealizowane w części). 

 

4.3. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego przez mieszkańców 
 

Mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne zostali poproszeni o ocenę realizacji Planu Rozwoju 

Lokalnego w latach 2008-2010. Ankietę przygotowała i przeprowadziła Pracownia Badań Opinii 

Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku (PBOPSLiR) z Jarocina. Za najważniejsze osiągnięcia 

uznano inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej – pozytywną opinię wyraziło aż 89,3% 

mieszkańców. Dane sumaryczne zobrazowano na Wykresie 4.1. 
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Wykres 4.1. Obszary inwestycyjne, uznane za najważniejsze w ostatnich latach 

w gminie Tarnowo Podgórne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 

 

Na kolejnych czterech wykresach zaprezentowano rozkład tychże odpowiedzi dla trzech 

głównych miejscowości gminy, tj. Przeźmierowa, Tarnowa Podgórnego i Baranowa oraz dla 

pozostałych miejscowości gminy. Dane nieznacznie różnią się, ale we wszystkich 

miejscowościach mieszkańcy za najważniejsze uznali inwestycje w zakresie infrastruktury 

drogowej. 

 

Wykres 4.2. Obszary inwestycyjne, uznane za najważniejsze w ostatnich latach 

w Przeźmierowie 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 
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Wykres 4.3. Obszary inwestycyjne, uznane za najważniejsze w ostatnich latach 

w Tarnowie Podgórnym 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 

 

Wykres 4.4. Obszary inwestycyjne, uznane za najważniejsze w ostatnich latach 

w Baranowie 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 
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Wykres 4.5. Obszary inwestycyjne, uznane za najważniejsze w ostatnich latach 

w pozostałych miejscowościach  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 

 

Mieszkańcy zostali również poproszeni o ocenę przydatności zrealizowanych inwestycji 

w latach 2008-2010. W Tabeli 4.1. zostały przedstawione inwestycje, które uzyskały najwięcej 

pozytywnych ocen. 

 

Tabela 4.1. Ocena przydatności inwestycji w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2008-2010  

 
Wyszczególnienie Pozytywna Negatywna 

Trudno 

powiedzieć 

1 Utworzenie podstacji pogotowia ratunkowego w 

Tarnowie Podgórnym  
90,2 0,1 9,7 

2 Obwodnica Tarnowa Podgórnego  88,7 1,7 9,6 

3 Zakup sprzętu i wyposażenia dla SP w tym samochód 

bojowy pozyskany ze środków UE 
85,1 1 13,9 

4 Przekazanie samochodu oraz dofinansowanie do 

zakupu trzech radiowozów dla Policji - Komisariat w 

Tarnowie Podgórnym 

75,1 3,7 21,3 

5 Małą retencja - odbudowa stawów 69,6 2 28,4 

6 Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie 62,7 3,8 33,5 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PBOPSLiR 

 

Jak wynika z tabeli, najwyżej zostały ocenione: utworzenie stacji pogotowia i obwodnica 

Tarnowa Podgórnego.  
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5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z PORÓWNANIEM DO 

WYBRANYCH GMIN POWIATU POZNAŃSKEIGO 
 

 

5.1. Ogólne wiadomości 
 

Gmina Tarnowo Podgórne położona jest w środkowo - zachodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie poznańskim. Graniczy: 

 Od północy z gminą Rokietnica 

 Od zachodu z gminami Kaźmierz i Duszniki 

 Od południa z gminami Dopiewo i Buk 

 Od wschodu z miastem Poznaniem. 

Położenie gminy w powiecie poznańskim obrazuje Rysunek 5.1. 

 

Rysunek 5.1. Położenie gminy Tarnowo Podgórne w powiecie poznańskim 

 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego powiatu poznańskiego w latach 2007-2013, s. 7. 

 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 92, równoległa do autostrady A2. Droga 

przebiega przez województwo wielkopolskie i łódzkie i jest częścią sieci drogowej łączącej 

Berlin z Warszawą. 
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Struktura organizacyjna Urzędu (na podstawie Regulaminu Gminy Tarnowo Podgórne, 

Zarządzanie Wójta Gminy z dnia 10 grudnia 2010 roku) 
 

Jednostką organizacyjną gminy Tarnowo Podgórne jest Urząd Gminy. 

1.  Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt 

Gminy. 

2.  W skład Urzędu wchodzą (vide również Schemat organizacyjny na następnej stronie): 

Wydziały i Biura: 

1) Wydział Finansowy, 

2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 

3) Wydział Infrastruktury Drogowej, 

4) Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska, 

5) Wydział Informacji Publicznej i Obsługi Administracji, 

6) Wydział Obsługi Księgowej, 

7) Wydział Spraw Obywatelskich, 

8) Wydział  Zagospodarowania Przestrzennego, 

9) Biuro Obsługi Prawnej, 

10) Komenda Straży Gminnej, 

11) Urząd Stanu Cywilnego, 

Samodzielne stanowiska: 

1) ds. audytu wewnętrznego (audytor), 

2) ds. bhp, 

3) ds. funduszy unijnych, 

4) ds. kadr i płac, 

5) ds. komunikacji społecznej, 

6) ds. kontroli wewnętrznej Urzędu i innych jednostek organizacyjnych Gminy, 

7) ds. obrony cywilnej i ochrony p. pożarowej, 

8) ds. promocji, 

9) ds. obsługi Rady, 

10) ds. obsługi sekretariatu, 

11) ds. obsługi kancelaryjnej Wójta, 

12) ds. archiwum zakładowego. 

13) pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych, 

3.  Komenda Straży Gminnej funkcjonuje na zasadach wydziału. 

4.  Wydziałem i Biurem kieruje Kierownik, Komendą kieruje Komendant. 

5.  Kierownikiem Biura Obsługi Prawnej może być wyłącznie radca prawny. 

6.  W skład komórek organizacyjnych Urzędu wchodzi Urząd Stanu Cywilnego, którym kieruje 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

7.  W Urzędzie zatrudnieni są pracownicy obsługi podporządkowani Wydziałowi Informacji 

Publicznej i Obsługi Administracji. 

 

Komisje Rady Gminy 
 

 Komisja Rewizyjna 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy 

 Komisja Spraw Społecznych 

 Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

 Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska 

 Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
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Rysunek 5.2. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne 

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 
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Powierzchnia gminy (stan na 1.01.2011 r.) wynosi 10.155 ha (101,55 km
2
), z tego użytki rolne 

zajmują 7.458 ha, użytki leśne oraz grunty zadrzewione 734 ha, grunty zabudowane 

i zurbanizowane 1.520 ha, wody 227 ha i nieużytki 216 ha. Dane procentowe przedstawiono na 

Wykresie 5.1. 

Wykres 5.1. Rodzaje gruntów w gminie 

Użytki rolne
75,8%

Użytki leśne 
oraz grunty 
zadrzewione 

7,2%

Grunty 
zurbanizowa

ne i 
zabudowane 

15,0%

Nieużytki
2,1%

Wody
2,2%

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Struktura gruntów wskazuje na rolniczy charakter gminy, w rzeczywistości jednak na jej 

ogromny potencjał najsilniej wpływa skala zainwestowanego kapitału i rozwój sektora 

przedsiębiorstw. Gmina ma niski stopień zalesienia (7%), znacznie poniżej średniej dla Polski 

(29,2%). Struktura wykorzystywania użytków rolnych przedstawiona została na Wykresie 5.2. 

 

Wykres 5.2. Struktura użytków rolnych 

Grunty 
orne

91,6%

Sady
1,6%

Łąki trwałe
5,5%

Pastwiska 
trwałe
1,3%

 
 Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Zdecydowana większość użytków rolnych wykorzystywana jest jako grunty orne. Pewien udział 

mają w strukturze łąki trwałe, obejmujące gleby gorszej jakości. Przeznaczenia terenów gminy 

przedstawia Rysunek 5.3. 
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Rysunek 5.3. Sposób wykorzystania terenów Gminy według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 
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Z rysunku wynika, że główne tereny związane z aktywizacją gospodarczą terenu gminy 

zlokalizowane są wzdłuż drogi krajowej, w szczególności w miejscowościach Tarnowo 

Podgórne, Swadzim, Sady, Przeźmierowo, Wysogotowo i Sierosław. Na działalność 

gospodarczą przeznaczonych jest jeszcze około 5.400 ha z możliwością podłączenia do pełnej 

infrastruktury. Tereny zabudowy mieszkaniowej w znacznym stopniu stanowią zwarte obszary 

niebędące w kolizji z wyznaczonymi strefami rozwoju działalności gospodarczej. Tereny 

związane z turystyką i wypoczynkiem zlokalizowane są wokół jeziora Lusowskiego oraz 

w Sierosławiu.  

 

Na koniec 2010 roku gminę zamieszkiwało 20.768 osób. 

 

5.2. Środowisko przyrodnicze 
 

Zgodnie z regionalizacją J. Kondrackiego gmina należy do mezoregionu Pojezierze Poznańskie, 

będącego częścią makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. 

Z kolei wg podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego obszar ten 

zaliczony jest do Wysoczyzny Poznańskiej z subregionami: 

 Pagórki Pszczewsko-Pniewskie, na północnym - zachodzie, które obejmują swym 

zasięgiem dolinę rzeki Samy wraz z dopływem 

 Równina Poznańska, na południu i wschodzie, w obrębie jej znajduje się Jezioro 

Lusowskie 

 Równina Szamotulska, której południowa część swym zasięgiem obejmuje tereny 

centralne gminy i położone na północ od Jeziora Lusowskiego. 

 

Rzeźba terenu 
 

Ukształtowanie powierzchni gminy jest zróżnicowane. Występują tu obszary płaskie równinne, 

pagórkowate, zboczowe, rynnowe. Najbardziej charakterystyczne formy to dwie formy - rynny 

glacjalne. Są to: rynna Jeziora Lusowskiego, o układzie równoleżnikowym i rynna rzeki Samy 

z dopływem o wyraźnej orientacji południkowej. 

Tereny na północ od Jeziora i na wschód od rynny Samy to wysoczyzna morenowa płaska 

i falista, zawdzięczająca swoją genezę bezpośredniej akumulacji lądolodu skandynawskiego. 

Wysokości bezwzględne oscylują w granicach 90 - 93 m npm. 

Na północ od Ceradza Kościelnego, Tarnowa Podgórnego występują odosobnione wzgórza 

i pagórki moreny czołowej, osiągające w kulminacjach wysokości ok. 100 m npm. 

Na południe od Jeziora Lusowskiego rozciąga się powierzchnia sandrowa, na wysokości około 

90 - 92 m npm (Sandr Lusowski), a bardziej na wschód rozpościera się Sandr Wysogotowski. 

W obrębie ich powierzchni występują duże, lecz stosunkowo płytkie zagłębienia wytopiskowe 

(Otowo – Polityka). W ten poziom wysoczyzny morenowej i sandrowej wcięte są w/w rynny 

glacjalne. Rynna rzeki Samy stanowi ogromną formę wciętą na głębokość ok. 15 m o wyraźnych 

zboczach, z szeregiem licznych dolinek denudacyjnych i rozcięć erozyjnych. Zbocza 

wykształcone są w postaci teras, również z połogimi zagłębieniami wytopiskowymi. Rynna 

Jeziora Lusowskiego ma idealnie równoleżnikowy przebieg, nietypowy dla rynien 

polodowcowych Wysoczyzny Poznańskiej. Wcięcie jej wynosi ok. 12 m. Południowe obrzeże 

rynny ma bardziej urozmaiconą rzeźbę w stosunku do północnego. Występują tu liczne pagórki 

kemowe jak i zagłębienia wytopiskowe. Obszar północno-wschodni gminy sąsiaduje z rynną 

Jeziora Kierskiego. Zachodni brzeg Jeziora jest najbardziej zróżnicowany, w rejonie Chyb 

występuje zespół stosunkowo wysokich pagórków morenowych. 
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Powierzchniowa budowa geologiczna 
 

Powierzchniowa budowa geologiczna obszaru gminy obejmuje utwory czwartorzędowe 

plejstoceńskie i holoceńskie. Miąższość tych utworów jest zróżnicowana i sięga od 40 do ponad 

100 m. Wynika to przede wszystkim z silnie urozmaiconej powierzchni podczwartorzędowej. 

Pod niedużej miąższości pokładem gliny zwałowej brązowej zwanej górną z okresu 

zlodowacenia bałtyckiego, występuje tzw. seria międzymorenowa. Serię międzymorenową 

stanowią w stropie utwory zastoiskowe, w spągu natomiast piaski o różnym uziarnieniu i żwiry. 

Poniżej, zalega glina zwałowa szara, zwana też dolną, zaliczona do utworów zlodowacenia 

środkowopolskiego. Glina zwałowa zajmuje swym zasięgiem większą część powierzchni gminy 

na północ od Jeziora Lusowskiego oraz obszar na północny-zachód i północny-wschód od doliny 

rzeki Samy. Natomiast obszar na południe od rynny Jeziora Lusowskiego, zbudowany jest 

z piasków wodnolodowcowych, budujących znaczną powierzchnię sandrowo-wytopiskową, 

podobnie obszar w rejonie Wysogotowa. Utwory holoceńskie, torfy i namuły organiczne 

wypełniają dno doliny Samy i Strugi Jankowickiej oraz wąskim pasem okalają Jezioro 

Lusowskie i szeroką powierzchnię źródliska Samy. Torfami wypełnione są również inne 

obniżenia terenu na terenie gminy. 

 

Wody powierzchniowe 
 

Gmina leży w całości w dorzeczu Warty. Zdecydowanie, większa część gminy leży w zlewni 

Samy, zajmując obszary okolic Jeziora Lusowskiego, doliny Samy. Wschodnia część i w części 

północna, odwadniana jest do Samicy Kierskiej. Południowe fragmenty gminy należą do zlewni 

Potoku Junikowskiego, zlewni Wirynki, oraz zlewni Samicy Stęszewskiej. Generalnie gmina 

leży w górnej części wszystkich wyżej wymienionych zlewni, stanowiąc swoisty węzeł 

hydrograficzny. Ponadto, specyficzne na tym obszarze są zagłębienia bezodpływowe 

o charakterze chłonnym i ewapotranspiracyjnym. Zagłębienia bezodpływowe chłonne występują 

na obszarach o dobrej przepuszczalności i dnach suchych /rejon Otowa, Lusówka/. Zagłębienia 

ewapotranspiracyjne występują na obszarach o słabej przepuszczalności, zajęte przez zbiorniki 

wodne lub bagna. 

Głównym ciekiem odwadniającym gminę jest rzeka Sama, wpływająca od wschodu do Jeziora 

Lusowskiego i wypływająca z niego w części zachodniej, płynąca obniżeniem dolinnym 

wschód-zachód i po połączeniu się ze Strugą Jankowicką dalej płynie już w kierunku północnym 

do Warty. Struga Jankowicka, wraz z siecią rowów melioracyjnych stanowi sprawny system 

odprowadzania wód z terenów zabagnionych. Sama jest rzeką nizinną o średnim spadku 1,09%.  

W obrębie dorzecza rzeki Samy położone jest Jezioro Lusowskie o następujących parametrach: 

 Powierzchnia zwierciadła wody  121,9 ha 

 Wysokość npm    79,6 

 Objętość    10479,0 tys.m
3
 

 Głębokość  max.  19,5 m 

średnia  8,6 m. 

Jezioro położone jest między wsiami: Lusowo i Lusówko, w odległości około 6 km od Poznania. 

Dno jest zróżnicowane, nieregularne. Duża część dna pokryta jest osadami organicznymi 

o miąższości ok. 0,5m. Roślinność wodna wynurzona zajmuje ok. 0,1 ha, co stanowi 67,9% 

długości linii brzegowej i 8,3% powierzchni zwierciadła wody. Jest to wąski pas trzciny 

pospolitej i sitowia jeziornego, pałki wodnej i turzyc. Zlewnia bezpośrednia (bez jeziora) ma 

powierzchnię 3,73 km
2
. Przy zachodnim krańcu jeziora znajdują się zabudowania wsi Lusówko, 

oddzielone pasem łąk i gruntów ornych. Brzeg południowy w znacznej części porośnięty jest 

lasem. Od strony południowo-wschodniej znajduje się wieś Otowo z liczną zabudową 

rekreacyjną. Do wschodniego brzegu przylega teren podmokłych łąk, od strony północno-
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wschodniej zabudowania wsi Lusowo. Od północy do jeziora dochodzą łąki, pola uprawne oraz 

tereny leśne. Jezioro Lusowskie jest zbiornikiem przepływowym, zasilanym przez sześć rowów 

melioracyjnych odwadniających obszar zlewni. Z zachodniego krańca jeziora wypływa rzeka 

Sama. Wypływ z jeziora sterowany jest zastawką. Jezioro zaliczone jest do typu leszczowego. 

Występują w nim takie gatunki jak: węgorz, leszcz, karp, szczupak, okoń, lin, płoć, karaś, 

wzdręga, tołpyga. Do roku 1991 w jeziorze spotykano również sielawę. Gospodarkę rybacką na 

jeziorze prowadzi Gospodarstwo Rybackie SP w Skokach. Zbiornik udostępniany jest do 

wędkowania. Warunki wędkowania z brzegu, z licznych stanowisk wędkarskich są bardzo 

dobre. Jezioro ze względu na dogodne położenie i dobre warunki do wypoczynku, narażone jest 

na dużą presję ze strony turystów. Działki rekreacyjne zajmują powierzchnię ok. 30 ha. Nad 

jeziorem zlokalizowano: dwa ośrodki wypoczynkowe, pole namiotowe, osiedla domków 

letniskowych oraz kąpieliska w Lusowie i Lusówku. 

 

Drugim jeziorem, do którego ma dostęp gmina, ale tylko częściowym, tj. od strony zachodniej, 

jest Jezioro Kierskie. Jezioro leży w dorzeczu Samicy Kierskiej. 

Powierzchnia jeziora wynosi 285,6 ha. Jest to jezioro przepływowe, choć ze względu na małą 

zlewnię (71,6 km
2
) i szczególnym ukształtowanie dna rozdzielającego misę jeziorną na dwa 

baseny - wymiana wody jest ograniczona. Wg IMGW jezioro to zostało zakwalifikowane do 

jezior pasywnych. Głębokość maksymalna - 37,6 m, głębokość średnia - 10,1m. 

Rynna jeziora zaznaczona jest w terenie bardzo wyraźnie, brzeg zachodni wysoki, od południa 

morena o wniesieniu ok. 88 m npm, przechodzi w zespól stosunkowo wysokich pagórków 

w okolicach Chyb. Średni poziom zwierciadła wody ok. 73-74 m npm.  

Jezioro Kierskie pełni szereg funkcji: 

 Stanowi zaplecze rekreacyjne miasta Poznania i gmin przyległych m.in. Tarnowa 

Podgórnego 

 Jezioro jest jednym z centrów żeglarstwa w Polsce 

 Może służyć do nawodnień użytków rolnych oraz hodowli ryb 

 Ma korzystne cechy mikroklimatu dla lokalizacji szpitali i sanatoriów 

 Jest rezerwowym zbiornikiem wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej. 

Od strony gminy Tarnowo Podgórne do jeziora wpadają dopływy: Przeźmierka z Kanałem 

Swadzimskim oraz dopływ z Chyb. Do Samicy dopływa strumień z Tarnowa Podgórnego. 

Aktualnie jezioro jest objęte siecią obserwacji wód powierzchniowych, podziemnych i opadów 

atmosferycznych. 

 

Wody podziemne 
 

Głębokość występowania pierwszego poziomu wód gruntowych nawiązuje do ukształtowania 

terenu i budowy geologicznej. Hydroizobaty 1 m zalegają wąskim pasem wzdłuż Jez. 

Lusowskiego, całej Rynny Samy a także wzdłuż wszystkich mniejszych cieków zlewni Samy 

i Samicy. Poziom wód gruntowych do 2 m ppt. jest poziomem dominującym na wysoczyźnie. 

Na najwyżej położonych, niewielkich powierzchniach poziom wód zalega głębiej poniżej 2 m 

ppt. Wody podziemne występują w piętrze czwartorzędowym i trzeciorzędowym. Piętro 

czwartorzędowe to przede wszystkim poziom wód związany z piaskami sandru i piaskami 

dolinnymi. Z poziomu tego czerpią wodę studnie wiercone i kopane. Wydajności studzien 

wierconych wahają się od 0,5-20 m
3
/godz. Wodonośne piętro trzeciorzędowe związane jest 

z utworami piaszczystymi miocenu. Poziom miocenu tworzą dwie warstwy: górna i dolna. 

Obydwie w przewadze zbudowane są z piasków mułkowatych. Pierwsza występuje na 

głębokości od 90-115m, druga od 140-160m ppt. Wydajności otworów wahają się od 14-52 

m
3
/godz. 
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Gleby 
 

Istnieje duże zróżnicowanie w kompleksach rolniczej przydatności gleb. Gleby o najniższej 

przydatności produkcyjnej to najsłabsze kompleksy – 6,7 i 9
1
, obejmujące V i VI klasę 

bonitacyjną. Gleby te zajmują ok. 1/3 powierzchni gminy Tarnowo Podgórne i występują 

głównie w jej południowej części. Zwarte obszary gleb kompleksów 6, 7 i 9 występują na 

południe i zachód od Przeźmierowa. Również grunty orne najsłabsze występują wzdłuż drogi 

krajowej nr 2 po południowej jej stronie, pomiędzy Przeźmierowem i Swadzimiem. Grunty orne 

słabej jakości zajmują tereny położone wokół Wysogotowa. Grunty kompleksów 6, 7 i 9 

rozciągają się również zwartym obszarem na południowy wschód od Jeziora Lusowskiego oraz 

zajmują znaczne obszary położone pomiędzy Jeziorem Lusowskim a wsią Sierosław oraz tereny 

położone na południe od wsi Jankowice. W środkowej i północnej części gminy przeważają 

grunty orne dobre i bardzo dobre, które ze względu na wysoki potencjał produkcyjny powinny 

być chronione przed zmianą użytkowania. Grunty te oznaczone są na mapie jako kompleksy 1,2, 

i 4 rolniczej przydatności gleb, obejmujące głównie klasy bonitacyjne od I do IIIb. Największe 

zwarte obszary tych gruntów występują na północ od jeziora Lusowskiego, sięgając aż po 

Tarnowo Podgórne, na północ od Tarnowa Podgórnego wokół wsi Kokoszczyn, na północ 

i południe od drogi krajowej nr 2, pomiędzy miejscowością Sady a Tarnowem Podgórnym. 

Pozostałe grunty kompleksów 3,5 i 8, czyli klas głównie IVa i IVb, występują przeważnie 

w środkowej i północnej części gminy, naprzemiennie z gruntami bardzo dobrymi. 

 

Bonitację gleb przedstawia Wykres 5.3. 

 

Wykres 5.3. Bonitacja gleb gminy Tarnowo Podgórne 

 
 

 
Źródło: Dane urzędu Gminy 

 

Z wykresu wynika, że ogólnie gmina posiada przeciętne warunki do gospodarowania. Gmina nie 

posiada najżyźniejszych gleb klas I i II, ale gleby klas III i IV stanowią ponad 70% jej 

powierzchni. 

                                                 
1
 Gleby dzieli się na 9 klas bonitacyjnych oddzielnie dla gruntów ornych i użytków zielonych. Gleby orne oznacza 

się symbolami: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI, VIRz, natomiast w przypadku użytków zielonych wyróżnia się sześć 

klas: I, II, III, IV, V i VI. 
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Klimat lokalny 
 

Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego - badany obszar leży 

w Dzielnicy Środkowej, w jej cieplejszej części. Jest to obszar o najniższym w Polsce opadzie 

rocznym od min. 441 mm, średnio 553 mm. Ponadto występuje tu największa ilość dni 

słonecznych - ponad 50 oraz najmniejsza ilość dni pochmurnych - poniżej 130. Liczba dni 

z przymrozkami wynosi od 100 do 110, dni mroźnych od 30 do 50, a przeciętny czas trwania 

pokrywy śnieżnej wynosi od 50 do 80 dni. Przeważają wiatry typu polarnomorskiego. Według 

A. Wosia jest to region klimatyczny Środkowowielkopolski, charakteryzujący się częstym 

występowaniem pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej bez opadu (przeciętnie w roku 

jest takich dni 38,7). Mniej liczne są dni umiarkowane ciepłe i słoneczne bez opadu (9,4 dni 

w roku). Dni umiarkowane ciepłe z dużym zachmurzeniem bez opadu - 11,6 w roku. Średnia 

roczna temperatura powietrz wynosi 8 stopni C. Ilość dni w roku z temperaturą niższą od 

0 stopni C wynosi około 60 -70. Przeciętnie w ciągu roku notuje się 253 dni ciepłe. 

Przeważają wiatry północno-zachodnie, zachodnie i północne. Dni bezwietrznych jest około 

15% w ciągu roku. Najsilniejsze są wiatry zachodnie, powyżej 10 m/s, stanowią one około 6% 

obserwacji. Najmniejszy udział mają wiatry południowe i południowo-zachodnie. 

Lokalne warunki klimatu regionu są modyfikowane rzeźbą podłoża, roślinnością, 

powierzchniami wodnymi. Obniżenia dolinne i jeziorne - to topoklimaty form wklęsłych, 

z częstymi inwersjami temperatury, z przymrozkami lokalnymi, zastoiskami zimnego powietrza. 

Drugą grupę topoklimatów tworzą powierzchnie zadrzewione, gdzie nocne spadki temperatury 

są mniejsze niż na terenach sąsiednich. Trzecią grupę topoklimatów stanowią tereny użytkowane 

rolniczo. Tereny rolne są dobrze przewietrzone, dobrze nasłonecznione z niewielkim 

niebezpieczeństwem przymrozków lokalnych pochodzenia radiacyjnego lub radiacyjno-

adwekcyjnego. Tereny zabudowane odznaczają się zróżnicowanym topoklimatem w zależności 

od rodzaju zabudowy i miejsca lokalizacji. 

 

Szata roślinna i zwierzęca 
 

W obrębie gminy występuje większy kompleks leśny należący do Nadleśnictwa Konstantynowo, 

obręb Podłoziny. Lasy te zajmują powierzchnię na południowo-wschodnich brzegach Jeziora 

Lusowskiego i w południowej części doliny Strugi Jankowickiej. Dominują młode ok. 30-letnie 

drzewostany sosnowe, niewiele jest starodrzewu. Duży jest udział siedlisk lasów łęgowych 

i olesów. Dominuje olsza czarna, brzoza, jesion. 

Badania roślinności naturalnej w gminie wskazują na jej duże bogactwo. Na skraju pól 

uprawnych, przy brzegach jeziora Lusowskiego duże powierzchnie zajmują tzw. czyżnie, które 

tworzy głóg i tarnina. Wśród zbiorowisk bagiennych na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska 

szuwarowe z klocią wiechowatą na torfowisku niskim w Sierosławiu. Liczne są strefy 

ekotonowe między lasami i polami uprawnymi czy użytkami zielonymi.  

W strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu przebadano bogatą florę liczącą 608 gatunków roślin 

naczyniowych, w tym 47 gatunków chronionych, rzadkich lub zagrożonych w skali regionu. 

Roślinność jest zróżnicowana, reprezentuje niemal wszystkie typy zbiorowisk roślinnych 

regionu. 

Równolegle z badaniami flory, na znacznej przestrzeni Chronionego Krajobrazu prowadzone 

były inwentaryzacje fauny i zmian zachodzących w danym środowisku. Uznano, że obszar ten 

ma największe wartości dla ptaków i płazów. Stwierdzono występowanie rzadkich, zagrożonych, 

objętych ochroną przedstawicieli różnych grup zwierząt: ważek, biegaczy, trzmieli, motyli, 

mięczaków, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Przykładowo, stwierdzono występowanie 

25 gatunków ważek, co stanowi około 35% ogółu krajowej odontofauny. Faunę płazów 

reprezentuje 12 gatunków m.in. rzekotki drzewnej, kumaków nizinnych. Z gadów spotyka się 

jaszczurkę zwinkę i zaskrońca, gatunki objęte ochrona. 
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Na terenie gminy stwierdzono występowanie 148 gatunków ptaków, a z ssaków - populacje 

wydry, gatunku jeszcze do niedawna ginącego, który jednak w ostatnim dziesięcioleciu 

powiększa swój stan liczebny. 

 

Surowce mineralne 
 

W gminie Tarnowo Podgórne eksploatuje się kruszywo naturalne w rejonie wsi Batorowo, jako 

kontynuacja wyeksploatowanych złóż w sąsiedniej gminie Dopiewo. Kruszywo wydobywane 

jest odkrywkowo, po wyeksploatowaniu powstają jeziorka. Grubość nadkładu waha się od 0,0 do 

2,3 m, średnia 0,4 m. Są to piaski i pospółki. 

Opracowania poszukiwawcze za kruszywem naturalnym wykonywano w wielu miejscach sandru 

lusowskiego i wysogotowskiego, część wyrobisk jest już nieczynna, niektóre z nich były czynne 

okresowo jak: w Ceradzu Kościelnym, w Lusowie, w Baranowie. Ponadto, udokumentowane 

były zasoby torfu w rejonie jezior Lusowskiego i Kierskiego. 

 

5.3. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

5.3.1. Gospodarka przestrzenna
2
 

 

Gmina Tarnowo Podgórne ma niezwykle korzystne położenie, co wynika głównie z: 

 Zlokalizowania w Poznańskim Obszarze Metropolitarnym 

 Bliskości chłonnych rynków zachodnioeuropejskich 

 Korzystnych powiązań komunikacyjnych w układzie regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym. 

 

Struktura osadnicza Gminy 

 

Na strukturę osadniczą gminy Tarnowo Podgórne, składają się: 

1) Wieś gminna – Tarnowo Podgórne 

2) Sołectwa: Baranowo, Batorowo, Ceradz Kościelny, Chyby, Góra, Jankowice, 

Kokoszczyn, Lusowo, Lusówko, Przeźmierowo, Rumianek, Sady, Sierosław, Swadzim, 

Wysogotowo. 

 

Funkcje jednostek osadniczych 

 

Poszczególne jednostki osadnicze gminy pełnią różnorodne funkcje w zależności od stopnia 

zagospodarowania w infrastrukturę oraz predyspozycji rozwojowych. Rozkład funkcji 

przedstawia się następująco: 

1) Tarnowo Podgórne: 

a) funkcje wiodące: administracja, usługi społeczne ponadlokalne i gminne (oświata, 

kultura, zdrowie), obsługa biznesu, ośrodek kongresowo-wystawienniczy, 

mieszkalnictwo, drobny biznes (zaplecze produkcyjno-usługowe terenów 

mieszkaniowych), działalność gospodarcza – przemysł 

b) funkcje wiodące i aktywizujące: mieszkalnictwo 

c) funkcje uzupełniające: działalność gospodarcza o profilu usługowo-produkcyjnym 

2) Baranowo: 

a) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo, drobna działalność gospodarcza 

b) funkcja uzupełniająca: ochrona potencjału przyrodniczego, nauka 

                                                 
2
 Na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

30 

3) Batorowo: 

a) funkcja wiodące: sport, rekreacja 

b) funkcja uzupełniająca: mieszkalnictwo 

4) Ceradz Kościelny: 

a) funkcja wiodąca: ochrona potencjału przyrodniczego, mieszkalnictwo 

b) funkcja uzupełniająca: ekoturystyka, wypoczynek, rehabilitacja 

5) Chyby: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo ochrona potencjału przyrodniczego 

b) funkcja uzupełniająca: rolnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo 

6) Góra: 

a) funkcje wiodące: gospodarka rolna, produkcja zdrowej żywności, mieszkalnictwo 

b) funkcja uzupełniająca: agroturystyka 

7) Jankowice: 

a) funkcje wiodące: ochrona potencjału przyrodniczego, mieszkalnictwo, usługi, 

gospodarka leśna, ekoturystyka 

b) funkcje uzupełniające: działalność gospodarcza, gospodarka rolna 

8) Kokoszczyn: 

a) funkcja wiodąca: gospodarka rolna – produkcja zdrowej żywności, mieszkalnictwo 

b) funkcja uzupełniająca: agroturystyka 

9) Lusowo: 

a) funkcje wiodące i aktywizujące: mieszkalnictwo, usługi turystyki, ochrona przyrody 

b) funkcje uzupełniające: rekreacja indywidualna, gospodarka rolna, gospodarka leśna 

10) Lusówko: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo, ochrona potencjału przyrodniczego, gospodarka 

leśna 

b) funkcje uzupełniające: ochrona potencjału przyrodniczego, turystyka, wypoczynek i 

rekreacja, rolnictwo 

11) Przeźmierowo: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo, usługi, działalność gospodarcza w formie 

drobnych inicjatyw indywidualnych 

b) funkcje uzupełniające: usługi ponadlokalne (giełda), zieleń publiczna 

12) Rumianek: 

a) funkcja wiodąca: gospodarka rolna, mieszkalnictwo, ochrona przyrody 

b) funkcja uzupełniająca: obsługa ruchu tranzytowego i turystycznego ekoturystyka, 

działalność gospodarcza – przemysł 

13) Sady: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo, działalność gospodarcza 

b) funkcja uzupełniająca: gospodarka rolna 

14) Sierosław: 

a) funkcje wiodące: mieszkalnictwo, usługi wypoczynku i sportu 

b) funkcja uzupełniająca: gospodarka leśna 

15) Swadzim: 

a) funkcje wiodące: ponadlokalne usługi handlu, sportu i rekreacji 

b) funkcje uzupełniające: mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, rolnictwo, 

sadownictwo, szkółkarstwo 

16) Wysogotowo: 

a) funkcja wiodąca: działalność gospodarcza - średni biznes 

b) funkcja uzupełniająca: mieszkalnictwo i gospodarka rolna 

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy wyznaczono 

następujące tereny strategiczne rozwoju i aktywizacji głównych funkcji gminy: 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

31 

1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej i zabudowy zagrodowej, opartej 

głównie o wykształcone struktury ruralistyczne (M.1) 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej, deweloperskiej i zorganizowanej 

o podwyższonym standardzie (M.2) oraz zabudowy wielorodzinnej o niskiej 

intensywności jako propozycja alternatywna dla budownictwa jednorodzinnego 

o podwyższonym standardzie realizowanego na terenach oznaczonych symbolem M2 

w Tarnowie Podgórnym 

3) Zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej (M3) 

4) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o dużej intensywności (M.4) 

5) Zabudowy mieszkaniowo – usługowej (MU) 

6) Przemysłu i produkcji terenochłonnych (P) 

7) Pozostałych działalności gospodarczych (G) 

8) Usług (U) 

9) Usług celu publicznego (U.1) 

10) Turystyki i rekreacji z prawem zabudowy kubaturowej (UT.1) 

11) Turystyki i rekreacji z ograniczonym prawem zabudowy kubaturowej (UT.2) 

12) Zabudowy rekreacji indywidualnej (UT.3) 

13) Turystyki i rekreacji bez prawa zabudowy, w tym ekoturystyki (UT.4) 

14) Ogrodów działkowych (UT.5) 

15) Rolniczej przestrzeni produkcyjnej z możliwością zabudowy siedliskowej (RPM) 

16) Rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP) 

17) Infrastruktury technicznej (IT) 

18) Zbiornika retencyjnego (W) 

19) Zieleni parkowej (ZP) 

20) Projektowanych użytków ekologicznych (E). 

Dodatkowo wyróżnia się: tereny leśne, tereny przeznaczone do zalesień, zieleni izolacyjnej. 

 

Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

Walory środowiska: 

 

 Gmina charakteryzuje się dużą zmiennością krajobrazów i form rzeźby terenu oraz 

wielorakością ekosystemów przyrodniczych (rynny jezior: Kierskiego, Lusowskiego, dolin 

Samy i Samicy, wysoczyzny płaskiej i falistej, pagórków morenowych, fragmentu ozu oraz 

równiny sandrowej) 

 Północna część gminy bezleśna, w południowej występuje kompleks lasów grupy I na 

siedlisku boru świeżego i lasu świeżego, atrakcyjne dla turystki i rekreacji 

 Północna część gminy, w przeciwieństwie do południowej, posiada zwarte kompleksy gleb 

pszenno-żytnich bardzo dobrych i dobrych (najwyższych klas rolniczej przydatności gleb) 

oraz kompleksów gleb żytnich dobrych i zbożowo-pastewnych mocnych (korzystnych dla 

rolnictwa) a także duży udział gleb mułowo-torfowych 

 W dolinie Samy i Strugi Jankowickiej występują duże kompleksy użytków zielonych 

z oczkami wodnymi i gęsta siecią rowów melioracyjnych 

 W gminie znajduje się Jezioro Lusowskie o położeniu równoleżnikowym, co jest 

rzadkością na terenach młodoglacjalnych zachodniej Polski 

 Ponadto gmina ma dostęp przez teren m. Poznania, do Jeziora Kierskiego, atrakcyjnego 

akwenu sportów żeglarskich 

 Istnieje tu bogata sieć naturalnego, grawitacyjnego odwodnienia terenu tj. cieki naturalne, 

rowy melioracyjne (Sama, Struga Jankowicka, Przeżmierka, Kan. Swadzimski, Kan. 

Przybrodzki) 
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 Ponadto, występują tu liczne bagna, torfowiska, zagłębienia bezodpływowe, z bogatą florą 

i fauną. Wśród nich - rzadkie i chronione jednostki objęte ochroną gatunkową. 

 

Zagrożenia środowiska: 

 

Oprócz skażeń tranzytowych, które docierają do gminy z sąsiedztwa, gmina może być źródłem 

zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się na otoczenie, wywołanych działalnością człowieka. Są 

to: 

 Zanieczyszczenie wód jeziornych; Lusowskiego i Kierskiego przez zabudowę letniskowa 

i osadniczą z nieuregulowaną gospodarką ściekową (Lusowo, Lusówko, Otowo, 

Jankowice, Chyby) 

 Spływ grawitacyjny do Jeziora Lusowskiego od strony północnej, przy braku biologicznej 

osłony i nachyleniu terenu 

 Migracje rowami melioracyjnymi wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzących 

z rolnictwa, środków ochrony roślin, pryzm gnojowisk 

 Pomimo skanalizowania całości gminy, nie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do sieci 

(niemal wszyscy mogą wykazać się poświadczeniem wywozu nieczystości przez 

odpowiednie służby) 

 Zarejestrowano duże zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie Lusówka (duża 

przepuszczalność gruntów) 

 Eksploatacja kruszyw mineralnych w strefie wododziałowej wpływa niekorzystnie na 

retencje wód całej zlewni 

 Osuszanie torfowisk w Sierosławiu, pozyskiwanie torfu i zakładanie stawów rybackich jest 

zagrożeniem dla unikalnej flory w skali regionalnej i krajowej (kłoć wiechowata) 

 Nieodpowiednio prowadzona gospodarka rybacka w Jeziorze Lusowskim przyczynia się 

do jego eutrofizacji 

 Zagrożenie erozją wodną, wietrzną gruntów rolnych zwłaszcza na wzniesieniach 

 Bardzo mała ilość zadrzewień śródpolnych i innych 

 Tereny leśne są monokulturowe, narażone na ataki szkodników. 

 

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego  
(na podstawie opracowania autorstwa Janusz Beger, Rafał Plebański, Mirosława Dernoga, Andrzej Korpik) 

 

Na terenie gminy znajduje się 21 obiektów wpisanych do rejestru zabytków w tym 

7 zabytkowych założeń zieleni, 4 kościoły oraz trzy założenia pałacowo-parkowe.  

 

Do rejestru zabytków jest wpisany zespół sakralny, zlokalizowany w miejscowości Ceradz 

Kościelny złożony z świątyni z kaplicą grobową i dzwonnicą. Wzniesiony przed połową XVI 

wieku, rozbudowany o kaplicę Potulickich, a w 1713 r. kruchty od zachodu. Budynek kościoła 

zachowany w stanie bardzo dobrym, po wykonanym niedawno remoncie (2002 – 2004) elewacji 

i odnowieniu wnętrza. Uregulowano również odprowadzenie wody poza teren przykościelny. 

Uporządkowano również otoczenie kościoła oraz naprawiono mur otaczający cmentarz 

przykościelny. W 2010 r. dokonano rewitalizacji neogotyckiej, wzniesionej około połowy XIX 

wieku kaplicy grobowej Engestromów.  

 

Kościół parafialny p.w. św. Jadwigi i św. Jakuba Starszego w Lusowie zbudowany w końcu 

XV wieku i przebudowany w 1776 roku z fundacji Andrzeja Myszkowskiego oraz gruntownie 

przebudowany w latach 1916-1918 jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Wykonane 

w latach 1995-2002 remont kapitalny polegał na przełożeniu dachu i zabezpieczeniu stropów, 
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instalacji centralnego ogrzewania, wykonania prac elewacyjnych zewnątrz i wewnątrz budynku, 

założeniu i konserwacji witraży.  

 

Późnogotycki kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 
zbudowany ok. 1464 roku, z drewniana wieżą nadbudowaną w 1787 roku. Budynek, z uwagi na 

zły stan techniczny dachu wyłączony jest z użytkowania. 

 

Poewangelicki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie Podgórnym  
powstał w 1901 roku wraz z pozostałą zabudową (szkoła, budynku gminy) wystawiony przez 

gminę ewangelicką. Obecnie stanowi własność parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Wykonano częściową wymianę pokrycia dachowego, remont opierzeń, rynien i rur spustowych, 

oraz ceglanych elewacji. Obecny stan techniczny kościoła nie budzi zastrzeżeń 

 

Dwór w Baranowie użytkowany przez Akademię Rolniczą w Poznaniu, ogólnie w stanie 

dobrym, obecnie prowadzone są prace remontowe, polegające na wymianie pokrycia dachowego 

i opierzeń. Park w stanie złym właściciel nie prowadzi podstawowych prac porządkowych ani 

sanitarnych na terenie parku.  

 

Jankowice – zespół pałacowo – parkowy powstały na początku XIX w, 100 lat później 

rozbudowany. Pałac i oficyna są w złym stanie technicznym, natomiast w pałacu 

przeprowadzono prace zabezpieczające. W Latach 2008 – 2010 dokonano remontu dachu, 

osuszenie i izolacje fundamentów, oraz dokonano renowacji okien i drzwi wewnętrznych. Park o 

dobrze czytelnym układzie kompozycyjnym po przeprowadzonych pracach pielęgnacyjnych i 

sanitarnych wymaga dalszych nakładów. 

 

Zespół pałacowo - parkowy w Lusowie – właściciel firma Manor House Ltd. Obiekt w trakcie 

prac remontowo-konserwatorskich i adaptacyjnych. Wykonano większość podstawowych prac 

remontowych w budynku pałacu, dokonano wielu zmian w elewacji ogrodowej i parku. Park 

podzielony geodezyjnie pomiędzy trzech właścicieli na część wokół pałacu, część parku nad 

jeziorem oraz cześć parku z oficyną należąca do gminy Tarnowo Podgórne. W części parku przy 

pałacu oraz w części nad jeziorem układ kompozycyjny parku został praktycznie całkowicie 

zniekształcony i zatarty.  

 

Swadzim – zespół pałacowo-parkowy. Pałac powstał w XIX w. przebudowany i rozbudowany 

ok. 1910 r. dla Plucińskich. Własność po 1945 r. Akademii Rolniczej, potem rodziny 

Plucińskich, w 2004 r. wykupiony przez Kurię Archidiecezjalną w Poznaniu z przeznaczeniem 

na ośrodek seminaryjny. Obiekt w niezadowalającym stanie technicznym, wymaga bieżących 

napraw i koniecznych prac adaptacyjnych dla nowego programu funkcjonalnego. Park w stanie 

dobrym wymaga prac porządkowych i pielęgnacyjnych.  

 

Park w Rumianku należący w części do gminy Tarnowo Podgórne i w części do Lasów 

Państwowych – teren nieuporządkowany i zaniedbany, układ kompozycyjny częściowo czytelny. 

Park wymaga prac porządkowych pielęgnacyjnych i sanitarnych. Szczególnie prac 

porządkowych wymaga bezpośrednie otoczenie dworu. 

 

Park w Sierosławiu – należy do Gminy Tarnowo Podgórne Układ kompozycyjny znacznie 

zniekształcony na skutek wydzielenia z parku działki budowlanej i budowy domu mieszkalnego. 

Park wymaga prac porządkowych i sanitarnych. 
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Dawna izba celna w Tarnowie Podgórnym – obecnie budynek mieszkalny. W latach 1989-90 

gruntownie przebudowany i rozbudowany, zmieniono dachy. Skreślono z rejestru zabytków 

(4.08.2003 r.) część naziemną budynku, pozostawiając w rejestrze jedynie piwnice. 

 

Parki w Lusówku i Tarnowie Podgórnym nie są wpisane do rejestru zabytków. Prowadzenie 

wszelkich prac na terenie w/w parków wymaga wcześniejszego uzgodnienia i uzyskania 

pozwolenia UOZ. W Lusowie na cmentarzu parafialnym jest kwatera z grobami rodziny 

Plucińskich wpisana do rejestru zabytków. 

 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne znajdują się 2 stanowiska archeologiczne wpisane do 

rejestru zabytków, cmentarzyska ciałopalne kultury łużyckiej w Lusowie i Swadzimiu. 

 

5.3.2. Infrastruktura techniczna 

 

Drogi 
 

Na terenie gminy występuje pięciostopniowa hierarchia układu drogowego, na który składają 

się: 

 Drogi krajowe 

 Drogi wojewódzkie 

 Drogi powiatowe 

 Drogi gminne 

 Drogi wewnętrzne. 

 

Układ komunikacyjny gminy Tarnowo Podgórne stanowią następujące drogi:  

1) Droga krajowa nr 92 Miedzichowo-Poznań-Łowicz 

2) Drogi wojewódzkie nr 184 Poznań (Przeźmierowo)-Szamotuły-Wronki oraz nr 307 

Poznań-Buk-Nowy Tomyśl 

3) Drogi powiatowe: nr 32111 Tarnowo Podgórne-Kaźmierz (Z), nr 32165 Jankowice-

Ceradz Kościelny-Grzebienisko (Z), nr 32203 Tarnowo Podgórne-Jankowice-Lusówko-

Więckowice (Z), nr 32204 Złotkowo-Rokietnica-Tarnowo Podgórne (G), nr 32205 

Przeźmierowo-Poznań (G), nr 32217 Lusowo-Zakrzewo-Dąbrówka(Z), nr 32218 

Batorowo-Sobiesiernie - do drogi woj. 307 (L), nr 32219 Sady-Lusowo-Lusówko (L); nr 

32220 Tarnowo Podgórne-Lusowo(Z), nr 32221 Sady-Kiekrz (L), nr 32222 Przybroda-

Kokoszczyn-Góra (L) 

4) Drogi gminne: 

 Poza terenami zabudowanymi: Gaj Wielki-Ceradz Kościelny-Kalwy, Góra-Rumianek-

Jankowice, Kiączyn-Rumianek, Rumianek-Tarnowo Podgórne (ul. Nowa), 

Kokoszczyn-Tarnowo-Podgórne (poprzez ul. Szkolną do ul. Rokietnickiej), Tarnowo 

Podgórne-Sady (ul. Poprzeczna), Wiadukt Tarnowo Podgórne-Lusówko (ul. 

Grabowa), Tarnowo Podgórne-Kobylniki, Karolewo-Marianowo, Lusówko-Otowo-

Lusowo, (ul. Przylesie), Lusówko-Sierosław (ul. Prosta), Lusowo-Swadzim-

Przeźmierowo (ul. Leśna), Swadzim-Batorowo-Dąbrowa, Chyby-Swadzim, 

Wysogotowo ul. Wierzbowa (połączenie ul. Bukowskiej z ul. Skórzewską), Batorowo-

Skórzewo 

 Na terenach zabudowanych: w Tarnowie Podgórnym – ulice: 27 Grudnia, Poznańska 

od trasy nr 2 do Szkolnej, w Baranowie – ulice: Campingowa-Wypoczynkowa-

Słoneczna-Przemysłowa, Klonowa, Wiosenna, w Chybach – ulice: Lipowa-

Pagórkowa-Kasztanowa, Szkolna, w Jankowicach – ulice: Edmundowska-Leśna, 

w Lusowie – ulice: Słoneczna-Lipowa, w Sadach – ulice: Poprzeczna, Lipowa, 
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Kwiatowa-Ludowa, w Przeźmierowie – ulice: Olszynowa-Sosnowa-Wyścigowa, 

Rzemieślnicza-(Wichrowa Poznań), Wysogotowska, Ogrodowa, Folwarczna, 

Graniczna-Magazynowa, Wiosny Ludów-Budowlanych w Baranowie, Kościelna, 

Południowa, Lotnicza, Krańcowa, Jarzębinowa, w Sierosławiu – ulice: „Pętla” 

Kasztanowa-Kręta. 

 

W trakcie realizacji jest budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania - S11, w ciągu drogi krajowej 

nr 11, która połączy Gminę z autostradą A2. 

 

Przez obszar gminy nie przebiegają linie kolejowe. Dwie linie kolejowe o znaczeniu 

międzynarodowym przebiegają tuż obok gminy: 

 Linia E-20 relacji Kunowice - Nowy Tomyśl - Poznań - Warszawa przebiega w odległości 

4 km na południe od południowej granicy gminy  

 Linia E-59 relacji Wrocław - Poznań - Szczecin przebiega w odległości 2-4 km od 

wschodniej granicy gminy. 

 

Gospodarka komunalna 
 

Gospodarką komunalną w gminie zajmuje się, zawiązana 1 grudnia 2000 roku, Tarnowska 

Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Działalność 

gospodarczą spółka rozpoczęła 1 kwietnia 2001 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 

początkowo 25.000 zł, a w dniu 29 marca 2001 roku wspólnik – gmina Tarnowo Podgórne, 

podniósł kapitał do łącznej wysokości 60.931.000 zł. Powyższy kapitał został podzielony na 

60.931 udziałów, po 1.000 zł każdy. Wszystkie udziały posiada gmina Tarnowo Podgórne, 

w imieniu, której występował Zarząd Gminy, a od 27 listopada 2002 roku - Wójt Gminy.  

 

W roku 2005 w spółce została powołana, uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z 6.05.2004 roku, Rada Nadzorcza, której obecny skład, to: 

 Waldemar Nowak – Przewodniczący 

 Dariusz Jóźwik – Członek 

 Andrzej Rzepkowski – Członek.  

 

Zarząd Spółki działa w niezmienionym jednoosobowym składzie: 

 Edward Sobański - Prezes Zarządu. 

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w kilku swoich obiektach, zlokalizowanych na terenie 

gminy Tarnowo Podgórne oraz w gminach sąsiednich, jak w Dąbrówce gmina Dopiewo 

i w Kiączynie gmina Kaźmierz. Główną siedzibą Spółki jest obiekt, mieszczący się w Tarnowie 

Podgórnym przy ulicy Zachodniej 4. Stan obiektów i rodzaj prowadzonej tam działalności, 

przedstawia poniższe zestawienie: 

1. Tarnowo Podgórne – oczyszczalnia ścieków wraz z zapleczem; znajdują się tutaj: siedziba 

Zarządu Spółki oraz biura; baza sprzętowo-transportowa wraz z placem na środki do 

zimowego utrzymania dróg; oczyszczalnia ścieków razem ze stacją zlewczą do odbioru 

ścieków dowożonych 

2. Rumianek – składowisko odpadów komunalnych, aktualnie zakończono eksploatację, 

prowadzona jest rekultywacja, prowadzona jest segregacja odpadów i zlokalizowany jest 

punkt przeładunkowy odpadów, funkcjonuje kompostownia 

3. Dąbrówka, Lusowo, Kiączyn i Wysogotowo – ujęcia i stacje uzdatniania wody; stąd 

dostarczana jest woda dla całej gminy Tarnowo Podgórne oraz Poznania i Dopiewa. 
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Podstawowymi rodzajami prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę są: 

 Eksploatacja wodociągów (3 stacje uzdatniania wody - Wysogotowo, Kiączyn, Lusowo 

oraz przepompownie wody - Dąbrówka i Tarnowo Podgórne) 

 Eksploatacja sieci wodociągowej o długości 235,7 km oraz eksploatacja 7817 przyłączy 

wodociągowych 

 Eksploatacja kanalizacji sanitarnej o długości 210,7 km oraz 3549 przyłączy 

kanalizacyjnych 

 Eksploatacja (na podstawie porozumienia z firmą AQUANET) kanalizacji sanitarnej na 

terenie miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo i Chyby 

 Wydawanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego 

 Wydawanie zapewnienia dostawy wody pitnej 

 Wydawanie warunków technicznych dotyczących zainstalowania drugiego wodomierza 

 Uzgadnianie projektów wodno - kanalizacyjnych 

 Wykonawstwo przyłączy i sieci wod.-kan. w przypadku posiadania wolnych mocy 

przerobowych, 

 W miarę możliwości i potrzeb wykonywanie części inwestycji wod.-kan. 

 

Wodociągi 
 

Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię gminy, prawie wszystkie 

gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci, na koniec 2010 roku podłączone były 8.343 

gospodarstwa, blisko 36% więcej niż 5 lat wcześniej. Na koniec 2010 roku łączna długość sieci 

wodociągowej w gminie wynosiła 238,7 km o 9,5% więcej niż 5 lat wcześniej. Rozwój sieci 

wodociągowej został przedstawiony na Wykresie 5.4. 

 

Wykres 5.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w gminie w latach 2006-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Tarnowo Podgórne ma jedną z dłuższych sieci rozdzielczych w powiecie poznańskim. Na 100 

km
2
 powierzchni gminy przypada ponad 231 km długości sieci. Dane porównawcze zostały 

zobrazowane na Wykresie 5.5. 
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Wykres 5.5. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej na 100 km
2 
powierzchni w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego w latach 2005-2009
a 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
a
 Po wyłączeniu z ogólnej powierzchni gminy Suchy Las powierzchni poligonu Biedrusko 

 

Z wodociągów korzysta prawie cała ludność gminy, co jest zgodne panującymi tendencjami 

w całym powiecie. Odpowiednie dane zostały zobrazowane na Wykresie 5.6. 

 

Wykres 5.6. Korzystający z sieci wodociągowej jako odsetek ludności ogółem w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego  
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

Łączna produkcja wody w latach 2006-2010 utrzymywała się na podobnym poziomie obniżając 

się nieznacznie z 1.918,1 tys. m³ do 1.875,9 tys. m³, czyli o 2,2%. Także sprzedaż spadła 

nieznacznie z poziomu 1.393,3 tys. m³ do 1.309,0 tys. m³, czyli o około 6%. W formie graficznej 

powyższe dane zostały przedstawione na Wykresie 5.7. 
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Wykres 5.7. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2006-2010 (tys. m³) 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Koszt pozyskania, oczyszczenia i dostarczenia wody wzrastał na przestrzeni analizowanych lat 

z poziomu 2,45 zł w 2006 roku do 2,78 zł za 1 m
3 

w roku 2010. Warte podkreślenia jest to, że 

gospodarka wodociągowa jest zrównoważona i przychody z nadwyżką równoważą koszty.  

 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych przybiera w gminie średnie wartości. 1.000 

mieszkańców zużyło średnio w 2009 roku 39,6 dam
33

 wody. Dane porównawcze zawarto na 

Wykresie 5.8. 

 

Wykres 5.8. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w wybranych gminach 

powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 (w dam
3
)  
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Ujęcia wody posiadają obecnie wydajność w pełni zaspokajającą zaopatrzenie mieszkańców na 

wodę pitną. W niektórych przypadkach sieć wodociągowa wymaga modernizacji lub 

ewentualnej rozbudowy i doprowadzenia jej do terenów planowanych pod aktywizację 

                                                 
3
 1 dam

3
 = 1000 m

3
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gospodarczą oraz pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto dla zaopatrzenia w wodę powyższych 

terenów zrealizowano budowę wodociągu tranzytowego z ujęciem wody w Joance (gmina 

Dopiewo), z którego uzyskać można wydajność 250 – 300 m
3
/godz. 

Ponadto Gmina Tarnowo Podgórne podpisała porozumienie z PWiK Poznań oraz Miastem 

Poznań w sprawie dostawy wody z wodociągu miasta Poznania w ilości około 2000m
3
/d. W celu 

zasilenia terenów planowanych pod aktywizację gospodarczą zachodniej części gminy istnieje 

potrzeba realizacji rurociągu tranzytowego z ujęcia wody w Wysogotowie w kierunku 

zachodniej części gminy o długości około 16 km. 

Gmina Tarnowo Podgórne zaopatruje się w wodę: 

1) Z ujęcia w Kiączynie, gm. Kaźmierz o wydajności 100 m
3
/h 

2) Ze Stacji Uzdatniania Wody w Lusowie (SUW Lusowo, obecnie wydajność 24 m
3
/godz., 

założona wydajność 64 m
3
/godz.) 

3) Ze Stacji Uzdatniania Wody w Wysogotowie (SUW Wysogotowo 180 m
3
/godz.) 

4) Z sieci wodociągowej miasta Poznania (z ujęcia w Mosinie – pobór z Poznania 

1800 m
3
/godz.) 

5) Odstąpiono od poboru wody ze stacji wodociągowej w Skórzewie (gm. Dopiewo). 

 

Kanalizacja sanitarna 

 

Tereny zainwestowania w gminie Tarnowo Podgórne położone są w dorzeczu Samy i Samicy 

Kierskiej w cząstkowych zlewniach jezior Kierskiego i Lusowskiego. Układ przestrzenny 

wymusza bezwzględną ochronę tych jezior poprzez monitorowany odbiór transport oraz 

utylizację ścieków sanitarnych i deszczowych z obszaru gminy. Obrzeża obydwu jezior 

posiadają dość intensywną zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną. Dla zapewnienia ochrony 

stanu czystości zlewni opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kanalizacji 

sanitarnej na powierzchni całej gminy. 

Program kanalizacji obejmował wykonanie centralnej oczyszczalni ścieków w Tarnowie 

Podgórnym, systemu przepompowni i rurociągów i rurociągów ciśnieniowych, dostarczających 

ścieki do oczyszczalni oraz lokalne sieci kanalizacyjne w zlewniach cząstkowych. 

Ścieki z miejscowości przyległych do Poznania (Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo 

i Chyby) odprowadzane są do końcówki istniejącego Kolektora Smochowickiego 

w Przeźmierowie, a pozostałe ścieki – poprzez system kanałów grawitacyjnych oraz rurociągów 

tłocznych – do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Podgórnym. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórnym ma aktualną wydajności 3.900 m
3
/d (docelowo 

około 10.000 m
3
), wykorzystana jest w 68%, przewidziana jest rozbudowa o drugi bioreaktor 

o wydajności 3.900 m
3
/d. Na terenie gminy znajduje się około 50 czynnych przepompowni 

ścieków, wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej przewiduje się dalszą budowę przepompowni 

z systemem rurociągów tłocznych. Na koniec 2010 roku sieć kanalizacyjna posiadała 4.829 

przyłączy i liczyła 225,1 km długości. Rozwój sieci w kolejnych latach przedstawiono na 

Wykresie 5.9. 
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Wykres 5.9. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy w latach 2006-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Tarnowo Podgórne ma również najdłuższą w grupie analizowanych gmin sieć rozdzielczą 

kanalizacji sanitarnej – na 100 km
2
 w 2009 roku wynosiła ona 207,1 km. Odpowiednie dane 

zostały zobrazowane na Wykresie 5.10. 

 

Wykres 5.10. Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na 100 km
2 
powierzchni w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego w latach 2005-2009
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
a
 Po wyłączeniu z ogólnej powierzchni gminy Suchy Las powierzchni poligonu Biedrusko 

 

Gmina Tarnowo Podgórne zrzuca rocznie więcej ścieków niż inne gminy z analizowanej grupy. 

Jednocześnie jednak ma najniższą dynamikę przyrostu ilości zrzucanych ścieków – w 2009 roku 
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było ich niespełna 14% więcej niż w 2005 roku. Tymczasem Rokietnica w tym samym czasie 

prawie podwoiła ilość zrzucanych ścieków. Spowodowane jest to prawdopodobnie większym 

stopniem zagospodarowania gminy w relacji do innych gmin oraz większą liczbą 

przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy. Dane zostały zobrazowane na Wykresie 

5.11. 

 

Wykres 5.11. Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia w 

wybranych gminach powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Lepszym wskaźnikiem jest liczba ścieków wymagających oczyszczenia przeliczona na 1.000 

mieszkańców. W tym względzie Tarnowo Podgórne ma wskaźniki zbliżone do Komornik 

i Suchego Lasu. Dane zostały zobrazowane na Wykresie 5.12. 

 

Wykres 5.12. Ilość ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia 

przeliczona na 1000 mieszkańców w wybranych gminach powiatu poznańskiego w latach 

2005-2009 (dam
3
) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Z sieci kanalizacyjnej korzysta ponad połowa mieszkańców. Lepszy wynik w tym względzie 

posiada gmina Suchy Las. Część gospodarstw posiada własne przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Odpowiednie dane zobrazowane zostały na Wykresie 5.13. 

 

Wykres 5.13. Korzystający z sieci kanalizacyjnej, jako odsetek ludności ogółem w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego  
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Koszt oczyszczenia 1 m
3
 ścieków na koniec 2010 roku wynosił 4,86 zł i był wyższy niż 

ponoszone przez mieszkańców opłaty. Gmina w każdym roku dopłaca do kosztów oczyszczania 

ścieków (w 2010 roku 1,14 zł za każdy 1 m
3
), co jednakże obniża koszty dla mieszkańców. 

Z tego też powodu, koszty gospodarki ściekowej przewyższają przychody. 

 

W kolejnych latach planowana jest systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej i podłączanie do 

niej kolejnych gospodarstw domowych. 

 

Kanalizacja deszczowa 

 

Wody opadowe z terenu gminy odprowadzane są w większości do rzeki Samy wpływającej do 

Jeziora Lusowskiego. Północno-wschodnia część gminy odwadniana jest do Samicy Kierskiej 

i dalej do Jeziora Kierskiego. Południowe fragmenty gminy należą do zlewni potoku 

Junikowskiego, zlewni Wirynki oraz zlewni Samicy Stęszewskiej. 

 

Kanalizacja deszczowa w gminie Tarnowo Podgórne obejmuje następujące miejscowości: 

Baranowo (Kanał Swadzimski), Przeźmierowo (Przeźmierka), Sady, Lusowo, Tarnowo 

Podgórne, Góra (Kanał Przybrodzki). W pozostałych miejscowościach występują fragmenty 

kanalizacji w powiązaniu z rowami melioracyjnymi. W programie kanalizacji deszczowej 

funkcjonuje zbiornik retencyjny o powierzchni około 6 ha na przetrzymanie wód opadowych do 

48 godzin przed zrzutem do Jeziora Kierskiego, zbiornik ten zlokalizowany jest w Baranowie na 

rzece Przeźmierce.  
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Odprowadzanie wód deszczowych z dachów budynków mieszkalnych i zagrodowych na 

terenach zabudowy wiejskiej i ekstensywnej odbywa się powierzchniowo do gruntu oraz 

pobliskich cieków. Obiekty dystrybucji paliw, myjni samochodowych, zakładów drobnej 

wytwórczości oraz tereny składowe, z których spływ wód deszczowych stanowi zagrożenie dla 

środowiska przyrodniczego, muszą być lokalizowane na terenach objętych siecią kanalizacji 

deszczowej lub muszą oczyszczać ścieki deszczowe we własnym zakresie. 

 

Gospodarka odpadami stałymi
4
 

 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów oparty na 

zbiórce: 

 

1) Odpadów surowcowych: 

 Papieru i tektury 

 Tworzyw sztucznych 

 Szkła. 

 

Zbiórką odpadów surowcowych zajmuje się firma „TP KOM” Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, ul. 

Zachodnia 4. Zastosowany został workowy system zbiórki „u źródła”. Mieszkańcy gminy 

według swoich potrzeb wyposażeni zostają w opisane worki na trojakie surowce: worki na 

papier, worki na PET – do których zbierane są opakowania PET, opakowania po chemii 

gospodarczej, folie oraz puszki aluminiowe oraz worki na szkło – zbierane w postaci zmieszanej 

– zarówno białe jak i kolorowe.  

 

Surowce te trafiają do Zakładu firmy TP KOM i tam surowce z papieru i tektury oraz tworzywa 

sztuczne są wstępnie podczyszczane na zakładowej instalacji do segregacji surowców, zaś szkło 

po załadunku do kontenerów zbiorczych bez wstępnej obróbki trafiają do odbiorcy 

zewnętrznego. 

 

2) Bioodpadów ( w roku 2008 wprowadzono pilotażową zbiórkę w miejscowościach Chyby, 

Przeźmierowo i Baranowo) 

 

3) Odpadów problemowych: 

 Baterie i akumulatory 

 Opakowania po środkach ochrony roślin 

 Przeterminowane leki 

 Odpady wielkogabarytowe. 

 

Zbiórka odpadów odbywa się w poprzez organizowane akcje „obwoźne” po terenie gminy oraz 

zbiórkę „punktową” (np. zużytych baterii). Obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Tarnowo Podgórne” oraz Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo 

Podgórne w sprawie wymagań dla przedsiębiorców uwzględniają element obsługi właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Frakcja ta, podobnie jak 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, winna być przyjmowana przez podmioty świadczące 

usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych obligatoryjnie. Niezależnie, na obszarze 

gminy prowadzone są dwa razy do roku objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

odpadów problemowych powstających w gospodarstwach domowych oraz opakowań i środków 

ochrony roślin. 

                                                 
4
 Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne. 
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4) Zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

 

Od roku 2006 na terenie „TP-KOM” Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne ul. Zachodnia 4 działa punkt 

odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poza tym wymogi określone przepisami prawa 

zobligowały przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości do dostosowania zakresu swych usług z włączeniem 

odbioru odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są 

odbierane przez przedsiębiorstwo po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez 

zainteresowanego właściciela nieruchomości. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

odbierany jest także w ramach objazdowej zbiórki odpadów problemowych oraz zbiórki 

wielkogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Do 30.06.2009 roku niesegregowane odpady komunalne trafiały finalnie na składowisko zakładu 

TP-KOM zlokalizowane w miejscowości Rumianek – na terenie gminy Tarnowo Podgórne. 

Składowisko zostało zamknięte decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 

3.07.2009 roku. W decyzji tej określono techniczny sposób zamknięcia oraz rekultywacji 

składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją. Od 01.07.2009 r. 

dostarczone odpady trafiają na zorganizowany punkt przeładunkowy i stamtąd kierowane są na 

składowisko w miejscowości Mnichy gmina Międzychód oraz do zakładu WEXPOOL 

RECYCLING w Dąbrówce Wielkopolskiej gmina Zbąszynek.  

Mieszkańcy gminy obsługiwani są na podstawie zawartych umów przez podmioty posiadające 

ważne decyzje Wójta Gminy, zezwalające prowadzenie działalności w zakresie odbierania od 

właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

Rada Gminy, w oparciu o gminny plan gospodarki odpadami z roku 2004, uchwaliła regulamin 

utrzymania czystości i porządku w gminie, w którym określiła, jakie rodzaje odpadów 

komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązkowo zbierać selektywnie (odpady 

papieru i tektury, opakowania szklane, tworzywa sztuczne PET, bioodpady), jak również jakie 

rodzaje pojemników właściciele nieruchomości obowiązani są stosować, gromadząc w nich 

odpady komunalne, oraz minimalną częstotliwość z jaką właściciel nieruchomości obowiązany 

jest pozbywać się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Ponadto Rada Gminy 

uchwaliła górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Przeprowadzane kontrole 

zawartych umów na odbiór odpadów, jak również w zakresie korzystania z usługi odbioru 

odpadów na podstawie zawartej umowy powodują systematyczną poprawę w tym zakresie.  

Oznacza to, iż właściciel nieruchomości winien zbierać, gromadzić oraz pozbywać się 

wytworzone przez siebie odpady komunalne zgodnie z regulaminem. Prowadzący działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie 

z wymogiem ustawowym – w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządza 

i przekazuje wójtowi, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 

zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, 

z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię 

i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.  

 

Odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych na terenie gminy zajmuje się kilkanaście 

podmiotów. W przeważającej części (ok. 80 % mieszkańców) odbiór odpadów prowadzony jest 

przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną „TP-KOM” Sp. z o.o. System opłat za zbiórkę 

odpadów jest zróżnicowany na terenie miasta i zależy od firmy wykonującej usługę, pojemności 

zastosowanych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów oraz obszaru świadczonych 

usług. 
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Energia elektryczna 
 

Przez teren gminy przebiegają następujące linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia: 

 Linia 110 kV Plewiska - Tarnowo Podgórne – Szamotuły 

 Linia 110 kV Plewiska – Pniewy 

 Linia 110 kV Kiekrz-Sady 

 Linia 110 kV Zlewiska-Kiekrz 

 Linia 220 kV Plewiska – Krzewina 

 Linia 220 kV Plewiska – Czerwonak 

 Linia 400 kV Plewiska – Krajnik. 

 

Teren Gminy Tarnowo Podgórne zasilany jest ze stacji 110/15 kV zlokalizowanej w Górze i 

stacji 110/15 kV zlokalizowanej w Miejscowości Sady, oraz ze stacji znajdujących się poza 

granicami gminy, a mianowicie stacji Kiekrz, Poznań-Pogodno i Opalenica. Istnieje potrzeba 

budowy GPZ i modernizacji kilku stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Sieć średniego napięcia 

15 KV zasilająca stacje transformatorowe 15/0,4 kV jest w przeważającej części napowietrzna. 

Przy pomocy stacji 15/0,4 kV średnie napięcie jest transformowane na niskie napięcie 380 i 

220V a więc takie, na jakim pracują urządzenia odbiorcze większości konsumentów energii 

elektrycznej. 

Przez teren gminy przebiegać będzie linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Plewiska – 

Mogilno – Bydgoszcz. Przebieg linii opracowany został przez Biuro Studiów i Projektów 

Energetycznych „Energoprojekt” Poznań. 

 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne urządzenia elektroenergetyczne znajdują się w eksploatacji 

Energetyki Poznańskiej S.A. tj.: Zakładu Usług Energetycznych w Szamotułach (ul. 

Nowowiejskiego 6) i Zakładu Usług Energetycznych Poznań-Północ (ul. Strzeszyńska 58) oraz 

na południowym skraju gminy w rejonie: W części Lusowa i części Batorowa – Zakładu Usług 

Energetycznych w Opalenicy (ul. 5 Stycznia 3), który posiada na tym terenie 6 stacji 

transformatorowych (w tym dwie przewoźne dla KRUSZGEO i GASPOL-u). 

Zakład w Szamotułach obejmuje część zachodnią, środkową i południową gminy. Na tym 

terenie w zasadzie podstawowym źródłem zasilania w energię elektryczną jest GPZ „Tarnowo 

Podgórne” zlokalizowany na północny zachód od Tarnowa Podgórnego w odległości kilku 

kilometrów. Natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną jest największe w rejonie 

i wzdłuż drogi krajowej nr 92 (Jankowice, Tarnowo Podgórne, Sady, Swadzim). 

Zakład Usług Energetycznych Poznań-Północ obejmuje wschodnią i północno-wschodnią część 

gminy. W zasadzie obszar ten jest zasilany dwoma liniami LSN-15 kV z GPZ „Kiekrz” (Chyby, 

Baranowo, Przeźmierowo).  

 

Zaopatrzenie w gaz 
 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne znajduje się następująca sieć gazowa wysokiego ciśnienia: 

1) Eksploatowana przez PGNiG S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Przesyłu 

w Poznaniu, zasilana z krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego podgrupy E (Gz-

50), a w tym: 

a) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 Pn=6,3 relacji Złotniki – Konarzewo, rok 

budowy 1995, długość na terenie gminy L=7,18 km, 

b) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 Pn=6,3 odgałęzienie do Przeźmierowa, rok 

budowy 1996, długość na terenie gminy L=0,019 km, 

c) stacja gazowa wysokiego ciśnienia w m. Przeźmierowo, rok budowy 1995, 

przepustowość Q=12 000 m
3
m/godz., ciśnienie wlotowe: 2,0-6,3 MPa, ciśnienie 
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wylotowe: 0,2-0,35 Mpa; 

2) Eksploatowana przez PGNiG S.A. w Warszawie, Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty 

i Gazu w Zielonej Górze, zasilana gazem ziemnym podgrupy Lw (Gz-41,5) ze złóż 

lokalnych, a w tym: 

a) kopalniany gazociąg ekspedycyjny w/c DN 133x5 Pn=6,3 łączący kopalnię gazu 

ziemnego Młodasko z kopalnią Ceradz Dolny, 

b) kopalniane gazociągi technologiczne w/c łączące lokalne odwierty z kopalnią Ceradz 

Dolny (w części równoległe do gazociągu ekspedycyjnego) i posiadające 

metanolociąg DN 33: gazociągi wysokiego ciśnienia: w/c DN 57 z odwiertu 

Jankowice 2, w/c DN 57 z odwiertu Jankowice 3K, w/c DN 57 z odwiertu Jankowice 

4. 

Sieć dystrybucyjna gazu wysokometanowego podgrupy E (Gz-50) zasilana jest z krajowego 

systemu przesyłowego wysokiego ciśnienia. Dystrybucją gazu wysokometanowego na terenie 

gminy zajmuje się Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Sieć dystrybucyjna gazu zaazotowanego podgrupy Lw (Gz-41,5) zasilana jest ze złóż lokalnych 

gazu ziemnego (Kopalnie Gazu Ziemnego: Młodasko i Ceradz Dolny). 

Dystrybucją gazu ziemnego zaazotowanego na terenie gminy zajmuje się G.EN.GAZ 

ENERGIA. 

 

W gminie gaz ziemny doprowadzony jest do następujących miejscowości: 

 WSG Sp. z o.o.: Baranowo, Batorowo, Chyby, Przeźmierowo, Wysogotowo 

 G.EN.GAZ ENERGIA: Tarnowo Podgórne, Góra, Lusówko, Lusowo, Jankowice, 

Swadzim, Sady, Kokoszczyn, Batorowo, Sierosław, Ceradz Kościelny. 

 

Gmina ma relatywnie wysoki stopień pokrycia siecią gazową podległego sobie obszaru. Na 100 

km
2
 obszaru długość sieci w 2009 roku wyniosła ponad 216 km. To prawie najwięcej z gmin 

analizowanej grupy. Relatywnie wysokie jest też zużycie gazu w gminie, co zobrazowano na 

Wykresach 5.14 i 5.15. 

 

Wykres 5.14. Długość sieci rozdzielczej gazowej na 100 km
2
 w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego (w km)
a 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
a
 Po wyłączeniu z ogólnej powierzchni gminy Suchy Las powierzchni poligonu Biedrusko 

 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

47 

Wykres 5.15. Zużycie gazu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego (m
3
) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

 

Telefonizacja 
 

Siec telefoniczna jest dobrze rozbudowana i nie ma problemów z podłączeniem się nowych 

abonentów.  

 

 

Własność nieruchomości 
 

Blisko 7.000 ha gruntów gminy jest w posiadaniu osób fizycznych. Relatywnie duży udział we 

własności ma Skarb Państwa, posiadający prawie 1.900 ha gruntów. Gmina jest właścicielem lub 

gospodarzem ponad 800 ha gruntów, spółdzielnie posiadają 41 ha, a kościoły blisko 100 ha. 

Procentowy rozkład przedstawia Wykres 5.16. 
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Wykres 5.16. Struktura własności gruntów w gminie 
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Źródło: Dane urzędu Gminy 

 

Gmina Tarnowo Podgórne posiadała w 2010 roku 18 lokali użytkowych o powierzchni łącznej 

1.007 m
2
. Czynsz z lokali użytkowych w 2010 roku kształtował się na poziomie 8,5 zł netto, 

natomiast z mieszkań komunalnych była to stawka 2,08 zł netto z m
2
. Własność gminy 

w ostatnich trzech latach zmieniała się następująco: 

 

Tabela 5.1. Własność gminy w latach 2006-2010  

Opis mienia 2006 2007 2008 2009 2010 

I. Grunty komunalne ogółem w ha 511,13 525,13 571,13 644,13 652,13 

1. Grunty orne 76 73 91 138 136 

2. Drogi 200 206 232 254 260 

3. Lasy 9 9 9 9 15 

4. Place i tereny zielone 37 37 37 41 42 

5. Ogrody działkowe 55 55 55 55 55 

6. Tereny rekreacyjne 32 33 33 33 33 

7. Działki budowlane 44 44 44 44 41 

8. Działki przemysłowo – handlowe 18 18 18 18 18 

9. Cmentarze komunalne 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

10. Inne 40 50 52 52 52 

II. Obiekty komunalne ogółem: liczba 60 61 61 61 60 

1. Budynki mieszkalne 28 27 27 27 26 
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Opis mienia 2006 2007 2008 2009 2010 

2. Budynki niemieszkalne, budowle           

3. Obiekty szkolne 5 6 6 6 6 

4. Obiekty przedszkolne 4 5 5 5 5 

5. Miejsko – gminne biblioteki 4 4 4 4 4 

6. Ośrodki kultury i świetlice 16 16 16 16 16 

7. Ośrodki sportu i rekreacji 1 1 1 1 1 

8. Obiekty służby zdrowia 2 2 2 2 2 

9. Placówki usługowo – handlowe 2 2 2 2 2 

10. Inne           
Źródło: Dane urzędu Gminy 

 

Sytuacja mieszkaniowa 
 

Gmina Tarnowo Podgórne charakteryzuje się jednorodzinną wolnostojącą zabudową 

mieszkaniową. Z analizy danych wynika, że sytuacja mieszkaniowa w gminie jest dość dobra 

i odznacza się trendem rozwojowym. Liczba mieszkań oddawanych do użytku rośnie, a wraz 

z nią rosną liczba izb i powierzchnia mieszkań. Rośnie także, aczkolwiek powoli, liczba 

mieszkań przypadających na 1.000 mieszkańców. W 1998 roku na 1.000 zamieszkałych 

w gminie osób przypadało 263,9 mieszkania, w 2002 roku - 275,2, w 2005 roku - 290,1 

a w 2009 roku już 295,9 . Podstawowe informacje o mieszkalnictwie zawiera Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Podstawowe dane o mieszkalnictwie w latach 2005-2009 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Zasoby mieszkaniowe (liczba 

mieszkań ogółem) 
5 350 5 472 5 649 5 945 6 227 

Zasoby mieszkaniowe (liczba izb 

ogółem) 
26 108 26 800 27 824 29 272 30 848 

Zasoby mieszkaniowe 

(powierzchnia użytkowa mieszkań 

w m
2
) 

644 161 664 248 693 019 733 309 780 809 

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Pozytywne trendy rozwojowe w zakresie gospodarki mieszkaniowe potwierdzają kolejne dane, 

przedstawione na wykresach. Na Wykresie 5.17. zaprezentowano wzrost przeciętnej 

powierzchni mieszkalnej w latach 2005-2009. Dane te zaprezentowano w wariancie 

porównawczym z 4 innymi gminami powiatu poznańskiego. Z analizy wykresu wynika, że 

Tarnowo Podgórne charakteryzuje się największą przeciętną wielkością 1 mieszkania, we 

wszystkich gminach można zauważyć łagodny trend rosnący. W 2009 roku przeciętna wielkość 

1 mieszkania w gminie wyniosła 125,4 m
2
. 
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Wykres 5.17. Kształtowanie się przeciętnej powierzchni mieszkalnej 1 mieszkania w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego (m
2
)
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Kolejny wykres przedstawia kształtowanie się przeciętnej wielkości mieszkania na 

1 zamieszkałą osobę. Taka analiza w lepszy sposób przybliża rzeczywiste warunki 

mieszkaniowe z uwagi na oderwanie analizy od liczby ludności danej gminy.  

 

Wykres 5.18. Kształtowanie się przeciętnej powierzchni mieszkalnej na 1 osobę w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego (m
2
) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Prawie wszystkie mieszkania w gminie wyposażone są w centralne ogrzewanie. Tendencja ta 

jest zbieżna z innymi gminami, co zobrazowano na Wykresie 5.19. 
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Wykres 5.19. Odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie w wybranych gminach 

powiatu poznańskiego (%) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Prawie wszystkie mieszkania korzystają również z gazu sieciowego. Tylko Tarnowo Podgórne 

i Komorniki przekroczyły 90% ogółu mieszkań. Zaznaczyć również należy, że zdecydowany 

postęp w tym zakresie dokonał się dopiero w latach 2008-2009. Dane zostały zobrazowane na 

kolejnym Wykresie. 

 

Wykres 5.20. Odsetek mieszkań korzystających z gazu sieciowego w wybranych gminach 

powiatu poznańskiego (%) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Komunikacja publiczna 
 

Komunikacją Gminy Tarnowo Podgórne zajmuje się "TPBUS" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która rozpoczęła działalność w 1999 roku. 100% udziałów w spółce należy 

do gminy Tarnowo Podgórne. "TPBUS" dysponuje nowoczesną bazą z zapleczem 

warsztatowym, magazynem, pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi, salą konferencyjną oraz 

placem postojowym z własną stacją paliw i myjnią samochodową. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest wykonywanie regularnego 

przewozu osób w ramach komunikacji publicznej. Firma zapewnia autobusowe połączenie 

gminy Tarnowo Podgórne z jednym z największych węzłów komunikacyjnych w Poznaniu, 

z pętlą "Ogrody". Obecnie obsługiwane są linie autobusowe: 01, 02, 04, 05 i 07. Dodatkowo 

firma wykonuje przewozy regularne specjalne w zakresie przewozów szkolnych, pracowniczych 

i obsługi dużych placówek handlowych. Zapewnia dojazd młodzieży szkolnej do 4 szkół 

podstawowych i 2 gimnazjów na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Codziennie na trasy 

przewozów regularnych wyjeżdża 12 autobusów, a na trasy przewozów regularnych specjalnych 

- 3 autobusy. Firma dysponuje 26 autobusami. W skali powiatu poznańskiego firma jest trzecią, 

co do wielkości komunikacją gminną. Na Rysunku 5.4. przedstawiono rozkład jazdy (stan na 

maj 2011). 

 

Rysunek 5.4. Rozkład jazdy TPBUS 

 
Źródło: http://www.tpbus.com.pl/roz-nowy/mapa.htm, downloaded 13.05.2011 
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Identyfikacja problemów 
 

Główne walory gminy w zakresie poziomu infrastruktury, to: 

 Położenie wzdłuż trasy krajowej nr 92 

 Prawie pełne zwodociągowanie 

 Sieć gazowa i wysoki stopień korzystania z sieci 

 Dobrze rozwinięta sieć telefoniczna 

 Nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

 Zaawansowany proces skanalizowania 

 System selekcji odpadów 

 Dostępność terenów inwestycyjnych 

 Własna komunikacja pozwalająca na dogodne połączenie z Poznaniem. 

 Wysoki stopień zrealizowania dróg gminnych i wewnętrznych należących do gminy 

 Mocno zaawansowana realizacja oświetlenia ulicznego 

 

Gmina posiada jednak pewne braki i problemy. Do głównych zaliczyć można: 

 Brak lub zły stan techniczny niektórych odcinków dróg 

 Konieczność współfinansowania inwestycji drogowych innych jednostek samorządu 

 Duży odsetek mieszkańców niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

 Problemy z odprowadzaniem wód deszczowych 

 Uciążliwości akustyczne i niebezpieczeństwa związane z przebiegiem drogi krajowej oraz 

lotniskiem Ławica i torem Poznań 

 Potrzebę modernizacji części sieci wodociągowej  

 Słabą jakość sieci energetycznej 

 Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy 

 Małą liczbę tras rowerowych 

 Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie (chodniki) 

 Wymianę opraw oświetleniowych na systemy energooszczędne 

 Konieczność wykupu gruntów pod zalesienia. 

 

5.4. Sfera finansowa i gospodarcza 
 

5.4.1. Finanse gminy 

 

Gmina Tarnowo Podgórne to gmina o relatywnie wysokich dochodach. W 2008 roku dochody 

budżetu przekroczyły 100 mln zł, a wydatki inwestycyjne gminy - 50 mln zł. Gmina jest liderem, 

jeśli chodzi o wysokość budżetu i kwoty przeznaczane na inwestycje.  

Poniżej została przeprowadzona analiza finansów gminy na tle innych gmin powiatu 

poznańskiego. Pierwszy z wykresów przedstawia wysokość dochodów wybranych gmin powiatu 

poznańskiego w latach 2005-2009.  
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Wykres 5.21. Wysokość dochodów budżetowych wybranych gmin powiatu poznańskiego 

w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Nawet kryzys gospodarczy nie spowodował obniżenia nominalnych dochodów w analizowanych 

gminach (poza Suchym Lasem w 2009 roku). Gmina Tarnowo Podgórne ma najwyższy poziom 

dochodów w analizowanej grupie, nie jest jednak liderem w zakresie dynamiki dochodów, co 

jest oczywiste przy tak wysokiej bazie. Dynamikę dochodów przedstawia kolejny wykres. 

 

Wykres 5.22. Dynamika dochodów budżetowych wybranych gmin powiatu poznańskiego 

w latach 2006-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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W ujęciu nominalnym dochody spadły tylko w gminie Suchy Las w 2009 roku, w ujęciu 

realnym (po uwzględnieniu inflacji) spadek zanotować można również było w przypadku 

Tarnowa Podgórnego w tym samym roku.  

Również w zakresie dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca, gmina Tarnowo Podgórne 

charakteryzuje się najwyższymi poziomami, ustępując tylko gminie Suchy Las. Odpowiednie 

dane przedstawia Wykres 5.23. 

 

Wykres 5.23. Wysokość dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych 

gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Kolejnym ważnym wskaźnikiem, obrazującym sytuację finansową gminy, jest udział dochodów 

własnych w strukturze dochodów ogółem. Wysoki poziom tego wskaźnika świadczy 

o uniezależnieniu się samorządu od subwencji Państwa i wysokich możliwościach 

samodzielnego kształtowania polityki wydatkowej. Tarnowo Podgórne w całym analizowanym 

okresie charakteryzowało się wysokim, ponad 80% udziałem dochodów własnych. W tym 

zakresie gmina nie dystansuje innych gmin powiatu, co widać na kolejnym wykresie. 

 

Wykres 5.24. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Najlepsze wskaźniki w tym zakresie ma jednak gmina Suchy Las.  

Drugim kluczowym źródłem dochodu są subwencje z budżetu Państwa. W 2009 roku Tarnowo 

Podgórne otrzymało ponad 12 mln zł i była to najwyższa kwota spośród wszystkich 

analizowanych gmin. Wysokość subwencji w latach 2005-2009 została przedstawiona na 

Wykresie 5.25. 

 

Wykres 5.25. Wysokość subwencji budżetu Państwa w wybranych gmin powiatu poznańskiego 

w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Sama wysokość subwencji (w której największą część stanowi subwencja oświatowa) nie daje 

pełnej wiedzy o poziomie absorpcji finansowania zewnętrznego. Lepszym wskaźnikiem jest 

wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Te dane zobrazowano na Wykresie 5.26. 

 

Wykres 5.26. Wysokość subwencji budżetu Państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 

wybranych gminach powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Tak wysoki poziom subwencji może wskazywać na wysoki udział dzieci uczęszczających do 

szkół, na które naliczana jest subwencja.  

 

W analizowanej grupie gmin powiatu poznańskiego, Tarnowo Podgórne było gminą o wyraźnie 

rosnącym trendzie wydatków. Sytuacja zaprezentowana została na Wykresie 5.27. 

 

Wykres 5.27. Wysokość wydatków w wybranych gminach powiatu poznańskiego w latach 

2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Tylko gmina Komorniki mogła się pochwalić wyższą, gdyż ponad 100%, dynamiką wydatków 

między rokiem 2009 a 2005. W przypadku Tarnowa Podgórnego dynamika wyniosła w tym 

okresie 71%. Tę dynamikę widać również w poziomie wydatków w przeliczeniu na 

1 mieszkańca, co zostało zobrazowane na Wykresie 5.28. Wzrost wydatków na 1 mieszkańca 

w przypadku Tarnowa Podgórnego wyniósł w latach 2005-2009 blisko 50%, podczas gdy 

w przypadku Komornik było to 61%. We wszystkich gminach wydatki rosły szybciej niż liczba 

ludności, co ma swoje wytłumaczenie w urealnianiu świadczeń, ale również w zwiększaniu 

zadań samorządu gminy. W przypadku gminy Dopiewo wydatki wzrosły nominalnie o 41%, 

podczas gdy w przeliczeniu na mieszkańca zaledwie 10%, co w ujęciu realnym oznacza spadek. 

Oznacza to, że budżet gminy nie nadąża za wzrostem liczby ludności. 
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Wykres 5.28. Wysokość wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w wybranych gminach 

powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Kolejny wykres przedstawia wysokość wydatków majątkowych gmin w latach 2005-2009.  

 

Wykres 5.29. Wysokość wydatków inwestycyjnych w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

W przypadku Tarnowa Podgórnego po okresowym spadku wydatków inwestycyjnych w roku 

2006, później zanotowano wzrost, aby ponownie w 2009 roku odnotować spadek. Tylko gmina 

Komorniki nie obniżyła poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie kryzysu.  
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Ważnym wskaźnikiem informującym o możliwościach gmin, jest udział wydatków 

inwestycyjnych w strukturze wydatków ogółem. Udział ten przekraczający 25% można uznać za 

bardzo dobry rezultat. Tarnowo Podgórne w każdym roku notowało udział zbliżony do 40% 

(poza rokiem 2006). Wybrane dane przedstawiono na Wykresie 5.30. 

 

Wykres 5.30. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wybranych gminach 

powiatu poznańskiego w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Przedstawiona analiza wskazuje na zdrową strukturę gospodarki finansowej gminy na tle innych 

gmin powiatu poznańskiego. Gmina notuje wysokie poziomy dochodów, ale też skala inwestycji 

wskazuje że pieniądze nie są marnowane. 

 

5.4.2. Przedsiębiorczość, zatrudnienie i bezrobocie 

 

Lokalizacja gminy Tarnowo Podgórne i aktualny układ połączeń drogowych stwarza 

szczególnie korzystne warunki dla nowych inwestycji. Tarnowo Podgórne, wchodząc w skład 

obszaru metropolitalnego aglomeracji poznańskiej, pełniącej szereg funkcji krajowych 

i międzynarodowych, współuczestniczy w procesach wzrostu opartych na koncentracji zjawisk 

innowacyjności, konkurencyjności, efektywności, rozwoju przemysłu wysokiej technologii, 

usług najwyższego rzędu takich jak: międzynarodowy handel, nauka, kultura. Dodatkowo 

obszar gminy znajduje się na trasie europejskiej osi rozwojowej wschód - zachód, stanowiącej 

pasmo przyspieszonych procesów przekształceń przestrzennych, strukturalnych 

i cywilizacyjnych, zachodzących w wyniku podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej, 

stymulowanej procesami przenoszenia potencjałów Unii Europejskiej na wschód i rozwojem 

metropolii berlińskiej, której zasięg oddziaływania dociera aż do Poznania. Gmina jest zaliczana 

do grona najbardziej rozwiniętych w województwie, charakteryzuje się korzystnymi cechami 

zagospodarowania, takimi jak: wskaźnik wyposażenia w infrastrukturę techniczną, plony zbóż 

i ziemniaków, jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, liczba podmiotów gospodarczych na 

jednego mieszkańca, dochody budżetu gminy na jednego mieszkańca, powierzchnia użytkowa 

mieszkań na 1 mieszkańca, niska stopa bezrobocia i mały udział ludności korzystającej 

z pomocy społecznej. Gmina jest dość gęsto zaludniona, wskaźnik liczby mieszkańców na 

1 km
2
 przekracza 200 osób, proces wzrostu liczby mieszkańców jest dość poważnie związany 

z silną migracją z obszaru całego województwa. Jak już wspomniano, czynniki urbanizujące 
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przestrzeń zintensyfikowały oddziaływanie z chwilą zmian ustrojowych w kraju i przekształcają 

bardzo szybko dotychczasowe zagospodarowanie, którego dominantą było rolnictwo. Od 

początku lat 90-tych w gminie zainwestowano ponad 500 mln dolarów. Liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczych oraz liczba przedsiębiorstw na terenie gminy w 2010 

roku wyniosła ponad 4.000 podmiotów. Obok siebie działa wielki przemysł oraz duża liczba 

małych i dynamicznych przedsiębiorstw. Liczba przedsiębiorstw systematycznie rośnie. 

Dynamikę zmian przedstawia Wykres 5.31. 

 

Wykres 5.31. Liczba podmiotów gospodarczych w Tarnowie Podgórnym (rejestr REGON) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Dynamika przyrostu nowych przedsiębiorstw nie jest już tak imponująca jak w latach 90-tych – 

w 2010 roku było około 15% więcej przedsiębiorstw niż w roku 2006. Sytuacja taka jest 

charakterystyczna dla gmin, w których jest wysoki stopień zagospodarowania. Dane na kolejnym 

wykresie pokazują sytuację Tarnowa Podgórnego na tle innych gmin powiatu poznańskiego. 

 

Wykres 5.32. Liczba podmiotów gospodarczych w wybranych gminach powiatu poznańskiego 

(rejestr REGON) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Jak widać z wykresu, w przypadku wszystkich gmin trend jest wyraźnie dodatni, ale dynamika 

w przypadku Tarnowa Podgórnego i Suchego Lasu jest niższa niż w przypadku pozostałych 

gmin. W sposób wyraźny można zaobserwować dynamikę na kolejnym wykresie. 

 

Wykres 5.33. Dynamika liczba podmiotów gospodarczych w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego (rejestr REGON) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Dobrym wskaźnikiem jest również porównanie liczby podmiotów gospodarczych 

przypadających na 1.000 mieszkańców. Ponownie gminy Tarnowo Podgórne i Suchy Las 

przodują w rankingu, zostawiając daleko w tyle pozostałe analizowane gminy. 

 

Wykres 5.34. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

w wybranych gminach powiatu poznańskiego (rejestr REGON) 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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W 1989 roku w Tarnowie Podgórnym istniało niewiele ponad 800 podmiotów gospodarczych – 

liczba ta podwoiła się w roku 1996, w 2006 roku była już prawie trzykrotnie większa, w 2010 

roku pięciokrotnie. Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2010 roku 

należało do sektora prywatnego (98,9% wg rejestru REGON), osoby fizyczne prowadziły 71,2%. 

Dynamikę przyrostu podmiotów gospodarczych osób fizycznych prezentuje Wykres 5.35. 

 

Wykres 5.35. Liczba podmiotów gospodarczych osób fizycznych (rejestr Urzędu Gminy) 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Strukturę branżową podmiotów gospodarczych przedstawia Wykres 5.36. 

 

Wykres 5.36. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych (ewidencja gminy) 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 
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Na wykresie zwraca uwagę brak podmiotów związanych z rolnictwem (nieliczne znajdują się 

w grupie „produkcja wyrobów”). Pomimo tego, że struktura posiadanych gruntów wskazuje na 

rolniczy charakter gminy, przetwórstwo rolnicze i agrobiznes odgrywają marginalną rolę 

w strukturze gospodarczej gminy.  

 

Samo rolnictwo w gminie miało dotychczas stosunkowo korzystne warunki do rozwoju, o czym 

decydowały dwa główne czynniki. Pierwszym była względnie dobra jakość większości gleb, 

a drugim była bliskość i dostępność miasta Poznania, które z jednej strony zgłaszało 

urozmaicone zapotrzebowanie na produkty wiejskie, z drugiej - oferowało mieszkańcom gminy 

alternatywne formy zatrudnienia poza rolnictwem. Te możliwości podparte gospodarnością 

mieszkańców wykształciły dwa modele: rolnictwa rynkowego i rolnictwa pomocniczego (na 

zaopatrzenie rodzin), które w połączeniu z innymi funkcjami gminy tworzą szereg przykładów 

wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich.  

 

Liczba pracujących w gminie Tarnowo Podgórne sukcesywnie rośnie, ale dynamika liczby 

pracujących w latach 2005-2009 była niższa niż dynamika liczby ludności. Właściwy obraz 

sytuacji można uzyskać porównując liczbę pracujących w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. 

Dane odnośnie liczby zatrudnionych zostały zobrazowane na Wykresie 5.37. 

 

Wykres 5.37. Liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wybranych gminach 

powiatu poznańskiego 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Najwyższe (zbliżone) wskaźniki mają Tarnowo Podgórne, Komorniki i Suchy Las. Tarnowo 

Podgórne miało najwyższy wskaźnik do roku 2008, po czym pozycja zaczęła słabnąć.  

 

Gmina Tarnowo Podgórne od lat charakteryzuje się najniższymi wskaźnikami poziomów 

bezrobocia. Już w 1991 roku, gdy w kraju bezrobocie miało wymiar dwucyfrowy, w gminie 

wynosiło ono 3,4%, by w 1998 roku spaść do zaledwie 0,8%. Tak niskie poziomy nie 

powtórzyły się dotychczas, ale poziom 3,23% na koniec 2010 należy uznać za znakomity 

rezultat. Stopa bezrobocia w gminie w ostatnich 10 latach została zobrazowana na Wykresie 

5.38. 
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Wykres 5.38. Stopa bezrobocia w Tarnowie Podgórnym w latach 2001-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Jak wynika z wykresu, kryzys gospodarczy w zauważalny sposób wpłynął na rynek pracy 

w gminie. Jednak zauważyć należy, że w 2010 roku na ponad 20.000 mieszkańców gminy tylko 

niespełna 300 osób było bez pracy. Można przyjąć zatem, że stopa bezrobocia w gminie 

w ostatnich 5 latach utrzymuje się stale poniżej wartości, którą ekonomiści nazywają naturalną 

stopą bezrobocia. Liczba osób bez pracy w gminie została zobrazowana na kolejnym wykresie. 

 

Wykres 5.39. Liczba osób bezrobotnych w Tarnowie Podgórnym w latach 2001-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

W kwietniu 2011 roku na ogólną liczbę 307 osób bezrobotnych w gminie Tarnowo Podgórne, 

55,7% stanowiły kobiety (171 osób), 16,3% osoby młode do 25 roku życia (50 osób), 19,9% 

osoby powyżej 50 roku życia (61 osób), 18,9% osoby długotrwale bezrobotne (58 osób) oraz 

2,9% osoby niepełnosprawne (9 osób). 

Ciekawych informacji może dostarczyć porównanie gminy z innymi samorządami powiatu 

poznańskiego. Zbiorcze informacje zostały zobrazowane na Wykresie 5.40. Liczba osób bez 

pracy w poszczególnych kategoriach została podzielona przez 1.000 mieszkańców, aby ułatwić 

porównanie. 
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Wykres 5.40. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wybranych 

gminach powiatu poznańskiego 
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy, Poznań 

 

Jak wynika z powyższego wykresu, Tarnowo Podgórne i Suchy Las prezentują najlepsze 

wskaźniki w zakresie rynku pracy. W obydwóch gminach na 1.000 mieszkańców bez pracy jest 

niespełna 17 osób. 

Ważnym wskaźnikiem dotyczącym nie tylko obecnej sytuacji na rynku pracy, ale również jego 

perspektyw, jest poziom aktywności zawodowej mieszkańców. W Tarnowie Podgórnym udział 

ludności w wieku produkcyjnym kształtował się w ostatnich latach na poziomie około 66% - 

w 2010 roku nieznacznie spadł do 65,1%. Udziały poszczególnych grup w strukturze ludności 

nie zmieniały się w ostatnich latach, co zostało zobrazowano na Wykresie 5.41. 

 

Wykres 5.41. Aktywność zawodowa ludności w Tarnowie Podgórnym w latach 2006-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Interesujące może być porównanie wskaźników gminy na tle innych gmin powiatu 

poznańskiego, co zaprezentowano na Wykresie 5.42. 
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Wykres 5.42. Wskaźniki aktywności zawodowej ludności w wybranych gminach powiatu 

poznańskiego w 2009 roku 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Gmina Tarnowo Podgórne ma największy udział ludności w wieku poprodukcyjnym 

i jednocześnie najniższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym. To wskazuje na 

zagrożenia związane ze starzejącym się społeczeństwem. 

 

Identyfikacja problemów 
 

Główne walory gospodarcze Gminy to: 

 Korzystne położenie wzdłuż drogi krajowej nr 92, w obrębie aglomeracji poznańskiej oraz 

w pobliżu aglomeracji berlińskiej 

 Realizacja obwodnicy zachodniej miasta Poznania 

 Położenie w pobliżu międzynarodowego lotniska 

 Wysoki poziom dochodów na mieszkańca 

 Dominujący udział dochodów własnych w strukturze dochodów 

 Wysoki i rosnący udział podatków i opłat lokalnych, w szczególności podatku od 

nieruchomości 

 Wysoki poziom inwestycji 

 Wysoki poziom środków wolnych i możliwości kredytowych 

 Duża liczba podmiotów gospodarczych i jej dodatnia wysoka dynamika 

 Zdrowa struktura aktywności zawodowej mieszkańców 

 Niskie bezrobocie 

 Aktywna promocja. 

 

Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne 

słabości Gminy to: 

 Spadek dochodów z majątku gminy 

 Rozwarstwienie gospodarstw rolnych 

 Przeznaczanie części gleb wysokich klas bonitacyjnych pod budownictwo mieszkaniowe 

oraz aktywność gospodarczą 
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 Niski wskaźnik lesistości 

 Rozproszone budownictwo mieszkaniowe. 

 

5.5. Sfera społeczna 
 

5.5.1. Demografia  

 

Według danych ewidencji gminy, liczba ludności w roku 2010 wyniosła 20.768 osób, w tym 

10.683 kobiety i 10.085 mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało 105,9 kobiet.  

 

Liczba ludności rosła w latach 2006-2010, co przedstawia Wykres 5.43. 

 

Wykres 5.43. Liczba ludności gminy Tarnowo Podgórne w latach 2006-2010 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Najwięcej osób zamieszkuje sołectwo Przeźmierowo, następnie Tarnowo Podgórne i Baranowo. 

Kształtowanie się ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3. Kształtowanie się liczb ludności w sołectwach w latach 2006-2010 

(ewidencja gminy) 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

Baranowo 2251 2290 2270 2307 2341 4,0 

Batorowo 273 275 282 310 336 23,1 

Ceradz Kościelny 447 465 464 483 492 10,1 

Chyby 614 653 709 761 808 31,6 

Góra 265 283 285 302 333 25,7 

Jankowice 518 523 530 526 533 2,9 

Kokoszczyn 190 185 180 188 187 -1,6 

Lusowo 1059 1155 1155 1221 1296 22,4 

Lusówko, Otowo, Rozalin 870 940 1012 1136 1277 46,8 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

68 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 

Przeźmierowo 5842 5965 5917 5990 6075 4,0 

Rumianek 260 259 263 278 308 18,5 

Sady 834 891 894 945 962 15,3 

Sierosław 322 364 395 436 538 67,1 

Swadzim 434 439 441 418 410 -5,5 

Tarnowo Podgórne 3898 4095 4121 4235 4397 12,8 

Wysogotowo 424 431 440 470 475 12,0 

Ogółem 18501 19213 19358 20006 20768 12,3 
Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, najsilniej wzrosła liczba mieszkańców Sierosławia, 

gdyż aż o blisko 70%, natomiast spadła liczba ludności w sołectwach Swadzim oraz 

Kokoszczyn.  

Warto porównać liczbę ludności gminy i jej dynamikę na tle innych gmin powiatu poznańskiego. 

Dane te zostały zaprezentowane na dwóch następnych wykresach. Dane zbierane przez GUS 

różnią się nieznacznie od danych ewidencjonowanych przez Urząd Gminy. Dane 

zaprezentowane na wykresach obrazują stan liczby mieszkańców według faktycznego 

zamieszkania w dniu 31 grudnia. 

 

Wykres 5.44. Liczba ludności wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2006-2010 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Gmina Tarnowo Podgórne ma największą liczbę ludności. We wszystkich gminach można 

zauważyć wyraźny trend wzrostowy, lecz dynamika tego trendu jest różna. Zobrazowano ją na 

Wykresie 5.45. 
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Wykres 5.45. Dynamika liczby ludności (r/r) wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Jak wynika z wykresu, dynamika wzrostu liczby ludności nie jest wysoka w Tarnowie 

Podgórnym, co jest charakterystyczne dla gmin o wysokim stopniu zagospodarowania. 

Najszybciej przyrastała liczba ludności w gminie Komorniki. Gmina Komorniki jest też 

najgęściej zaludnioną, co przedstawia kolejny wykres. 

 

Wykres 5.46. Wzrost gęstości zaludnienia wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Na zmiany liczby ludności wpływ miał dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie bardzo wysokie 

saldo migracji. W 2009 roku w Tarnowie Podgórnym urodziło się o 116 osób więcej niż zmarło, 

co dało wskaźnik przyrostu naturalnego w wysokości 5,7. Jednocześnie wystąpiło dodatnie saldo 
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migracji w wysokości 725 osób. Na tak wysokie saldo z pewnością wpływ mają wysoki rozwój 

gospodarczy terenu, wysokie dochody gminy, co przekłada się na wysoki stopień zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców, jak również rozwój usług na rzecz aglomeracji poznańskiej. Wskaźniki 

przyrostu naturalnego dla analizowanej grupy gmin przedstawia Wykres 5.47. 

 

Wykres 5.47. Przyrost naturalny w wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-

2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 

 

Z kolei Wykres 5.48. przedstawia saldo migracji na pobyt stały analizowanej grupy gmin. 

 

Wykres 5.48. Saldo migracji na pobyt stały w wybranych gminach powiatu poznańskiego 

w latach 2005-2009 
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS 
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Z wykresu wynika, że faktycznie najprężniej rozwijającą się demograficznie gminą są 

Komorniki, co ma związek z intensywnie rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, jak 

również znaczną poprawą infrastruktury komunikacyjnej. 

 

5.5.2. Infrastruktura społeczna 

 

Grupy społeczne wymagające wsparcia 
 

W ostatnich latach spada liczba środowisk objętych pomocą społeczną. Kształtowanie się 

tendencji zobrazowano na Wykresie 5.49. 

 

Wykres 5.49. Liczba rodzin pobierających świadczenia średnio miesięcznie 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Powodów pobierania świadczeń jest wiele. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą 

według powodów zawiera Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2006 i 2010 r. 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba świadczeniobiorców 

2006 2010 
Niepełnosprawność 146 162 

Długotrwała choroba 158 260 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 139 147 

Ubóstwo 224 221 

Alkoholizm 36 68 

Bezrobocie 157 133 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 80 79 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 11 18 

Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 
2 18 

Narkomania 1 0 

Przemoc w rodzinie 13 21 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 
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Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi problemami społecznymi w gminie są: 

długotrwała choroba, ubóstwo, niepełnosprawność oraz bezrobocie. Bardzo silnie wzrosła liczba 

środowisk pobierających świadczenia z powodu długotrwałej choroby, alkoholizmu 

i bezdomności. Może to wskazywać na ubożenie społeczeństwa, a więc również konieczność 

podniesienia wydatków związanych z opieką społeczną. 

 

Z punktu widzenia kategorii zadań pomoc społeczna w gminie przedstawiała się następująco: 

 

Tabela 5.5. Liczba środowisk objętych pomocą finansową i pracą socjalną w 2010 roku 

Wyszczególnienie Liczba odbiorców Koszty (zł) 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 
23.453 3.468.849 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych 
630 1.540.030 

Źródło: Dane GOPS Tarnowo Podgórne 

 

Szczegółowy rozkład udzielonej pomocy w zakresie zadań własnych przedstawia Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2010 roku 

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba odbiorców Koszty 

1 Zasiłki stałe 24 76.792 

2 Zasiłki okresowe 116 233.984 

3 Posiłek dla dzieci w okresie nauki w szkole 7 32.447 

4 Usługi opiekuńcze 36 224.011 

4 
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków na 

zdarzenia losowe 
3 2.049 

5 Sprawienie pogrzebu 1 2.000 

6 Inne zasiłki celowe i w naturze 424 581.849 

7 Pobyt w domach pomocy społecznej 19 389.898 

Źródło: Dane GOPS Tarnowo Podgórne 

 

W 2010 roku blisko 38% przeznaczono na zasiłki celowe, podczas gdy w 2006 roku było to 

ponad 45%. Na drugim miejscu w 2010 roku były wydatki związane z pobytem w domach 

opieki społecznej, które stanowiły około 25% ogółu wydatków. Zasiłki okresowe stanowiły 

około 15% a usługi opiekuńcze 14,5%. Pozostała pomoc miała charakter marginalny. 

 

Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych gminie, zostały 

zamieszczone w Tabeli 5.7. 
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Tabela 5.7. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2010 roku 

 
Formy pomocy Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł 

1 Zasiłki stałe/klęska żywiołowa 2 2.000 

2 Świadczenia rodzinne, w tym: 23.378 3.057.992 

 
wydatki na ubezpieczenia społeczne i 

ubezpieczenia zdrowotne 
650 61.874 

 Fundusz alimentacyjny  73 408.857 
Źródło: Dane GOPS Tarnowo Podgórne 

 

W ramach zadań zleconych, w 2010 ponad 88% środków wydatkowano na świadczenia 

rodzinne. Dokładną specyfikację tych świadczeń przedstawiono w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 5.8. Świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych gminie w 2010 roku 

 2006 2010 

Wyszczególnienie Wydatki 
Liczba 

Świadczeń 
Wydatki 

Liczba 

Świadczeń 

Świadczenia rodzinne 2.453.908,00 27.570 2.996.118,00 23.378 

Zasiłki rodzinne 837.970,00 16.692 1.108.023,00 13.109 

Dodatki do zasiłków 1.000.515,00 8.299 878.905,00 6.544 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 87.000,00 88 77.000,00 77 

Dodatek z tytułu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

372.045,00 949 335.845,00 971 

Dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

147.260,00 768 116.280,00 684 

Dodatek z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

51.020,00 746 59.500,00 791 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 

92.300,00 923 67.800,00 678 

Dodatek z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

110.610,00 2.470 78.880,00 1.548 

Dodatek z tytułu wychowywania 

dziecka w rodzinie wielodzietnej 

140.280,00 2.355 143.600,00 1.795 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1.838.485,00 24.991 1.986.928,00 19.653 

Zasiłki pielęgnacyjne 312.743,00 2.129 446.607,00 2.919 

Świadczenia pielęgnacyjne 106.680,00 254 258.583,00 502 

Świadczenia opiekuńcze 419.423,00 2.383 705.190,00 3.421 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka  

196.000,00 196 304.000,00 304 

Źródło: Dane GOPS Tarnowo Podgórne 

 

Przestępczość 
 

W 2010 roku Policja zanotowała 1.244 incydenty związanych z aktami przestępczymi. Dokładne 

dane przedstawia Tabela 5.9. 
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Tabela 5.9. Przestępczość w gminie Tarnowo Podgórne w latach 2006-2010 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Kradzieże 220 270 203 205 206 

Kradzieże z włamaniem 77 70 46 63 43 

Przestępstwa przeciwko życiu 19 18 17 18 15 

Znęcanie się nad rodziną   4 12 10 7 

Uchylanie się od płacenia alimentów  7 6 4 12 14 

Wykroczenia przeciwko ładowi i 

porządkowi bd bd bd 374 307 

Wykroczenia drogowe bd bd bd 205 416 

Podejmowane interwencje domowe bd 75 272 243 236 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Strukturę przestępczości w gminie w roku 2006 przedstawia Wykres 5.50. Z wykresu wynika, że 

największą grupę stanowią wykroczenia drogowe, następnie wykroczenia przeciwko ładowi 

i porządkowi oraz interwencje domowe. 

 

Wykres 5.50. Przestępczość w gminie w 2010 roku 

Kradzieże
16,6%

Kradzieże z 
włamaniem

3,5%

Przestępstwa 
przeciwko 

życiu 
1,2%

Znęcanie się 
nad rodziną

0,6%

Uchylanie się 
od płacenia 
alimentów

1,1%

Wykroczenia 
przeciwko 

ładowi i 
porządkowi

24,7%

Wykroczenia 
drogowe 

33,4%

Podejmowane 
interwencje 

domowe 
19,0%

 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Straż Gminna 
 

Straż Gminna w Tarnowie Podgórnym została powołana uchwałą nr XVIII/141/99 z dnia 28 

września 1999 roku. Z dniem 1 stycznia 2000 Straż Gminna rozpoczęła służbę. 

 

Adres: 
ul. Słoneczna 4 

62-080 Tarnowo Podgórne 

 

Telefon zgłoszeniowy: 
61 814 79 86 
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Służby pełnione są od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. Służby w wyznaczonych 

dniach tygodnia pełnione są od godz. 14.00 do 22.00 oraz w soboty i w niedziele przemiennie od 

6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00. W tych godzinach przyjmowane są zgłoszenia 

telefoniczne z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów będących w kompetencji Straży 

Gminnej 

 

Do zadań funkcjonariuszy straży gminnej zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. 

o strażach gminnych / miejskich należy w szczególności: 
 Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych 

 Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym 

w przepisach o ruchu drogowym 

 Kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 

1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 

13) 

 Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń 

 Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem 

śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę 

możliwości, świadków zdarzenia 

 Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej 

 Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych 

 Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu 

i zdrowiu innych osób 

 Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie 

i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi 

 Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 

potrzeb gminy. 

 

Ustawowe uprawnienia (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych) 

miejskich strażnik wykonując czynności służbowe ma prawo do: 
 Udzielania pouczeń 

 Legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości 

 Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej 

jednostki policji 

 Nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie 

przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia 

 Dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, 

oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie 

określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia 

 Usuwania pojazdów i ich uruchamiania przez blokowania kół w przypadkach, zakresie 

i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym 

 Wydawania poleceń 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.896281:part=a45u1&full=1
http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.896281:part=a45u1&full=1
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 Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych zwracania się 

w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność - 

w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej 

osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji 

 Obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń 

w miejscach publicznych. 

Ponadto Straż Gminna ma prawo do egzekwowania przepisów prawa miejscowego. 
 

Oczekiwania mieszkańców kierowane pod adresem Straży Gminnej niejednokrotnie 

przekraczają możliwości działania. Dwie główne przyczyny to brak podstaw prawnych podjęcia 

działań oraz braki kadrowe. 

 

Oświata 
 

W gminie działa 5 przedszkoli publicznych i 4 niepubliczne.  

 

Przedszkola publiczne: 
 Przedszkole w Tarnowie Podgórnym ul. 27 Grudnia 10 
 Przedszkole w Przeźmierowie ul. Folwarczna 85 C 
 Przedszkole w Lusowie ul. Poznańska 4 
 Przedszkole w Lusówku ul. Dopiewska 11 
 Przedszkole w Baranowie ul. Klonowa 15 

 

Przedszkola niepubliczne: 

 "Chatka Kubusia Puchatka", Lusowo, ul. Skośna 9 

 "Chatka Kubusia Puchatka" ul. 25 Stycznia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

 "Chatka Kubusia Puchatka", ul. Składowa 45, 62-081 Przeźmierowo 

 

W publicznych przedszkolach znajduje się 675 miejsc. Największe są przedszkola w Tarnowie 

Podgórnym i Przeźmierowie, które oferują aż 200 miejsc dla przedszkolaków. Podstawowe 

informacje zawiera Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10. Podstawowe informacje o przedszkolach publicznych 

Wyszczególnienie Przeźmierowo Lusówko Baranowo 
Tarnowo 

Pod. 
Lusowo 

Liczba miejsc  200 100 125 200 50 

Liczba dzieci uczęszczających do 

przedszkola (średnia w danym 

roku) 

200 100 125 200 50 

w tym liczba dzieci w wieku lat 6 0 0 0 0 0 

Liczba oddziałów dla dzieci  8 4 5 8 2 

Liczba etatów przeliczeniowych 

dydaktycznych 16,22 8,7 10,67 16,34 5,27 

Liczba etatów przeliczeniowych 

pracowników administracji i 

obsługi 14 8,5 10 14 5,5 

Wydatki z budżetu przedszkola 

ogółem 
1.553.015 850.917 1.217.667 1.983.674 620.743 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

77 

 

Wykres 5.51. przedstawia z kolei średnią liczbę dzieci na 1 etat nauczycielski oraz średni koszt 

utrzymania 1 przedszkolaka.  

 

Wykres 5.51. Liczba dzieci w przedszkolu na jednego nauczyciela a koszt utrzymania jednego 

przedszkolaka 
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Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Koszt utrzymania 1 przedszkolaka jest najniższy w przedszkolu w Lusówku, najwyższy 

natomiast w Lusowie. Należy zauważyć, że koszty utrzymania we wszystkich przedszkolach są 

stosunkowo wysokie. 

 

Sieć szkół w gminie obejmuje 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i Liceum Ogólnokształcące. 

Szkoły Podstawowe znajdują się w Tarnowie Podgórnym, Przeźmierowie, Ceradzu Kościelnym, 

Lusowie, Lusówku, gimnazja natomiast w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie.  

 

Liczba uczniów szkół podstawowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 wyniosła 

1.655, a gimnazjalistów rozpoczęło edukację 679. Szkoły podstawowe oferują łącznie 

78 oddziałów i 86 pomieszczeń do nauczania, gimnazja natomiast 30 oddziałów 

i 34 pomieszczenia. Podstawowe dane dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego 

i gimnazjalnego przedstawia Tabela 5.11. 
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Tabela 5.11. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym 
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Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 

1.09.2010 
439 659 111 122 324 350 329 154 

w tym liczba dzieci w oddziałach 

"0" 
64 81 20 15 48  0 0 

Liczba zmian  1 1 1 1 1 1 1 1 

Liczba nauczycieli dydaktycznych w 

etatach przeliczeniowych (wraz z 

nauczycielami w oddziałach "0" 

39,5 56,63 16,34 14,44 34,79 37,66 34,94 17,87 

Liczba oddziałów 20 29 7 7 15 15 15 6 

Liczba pomieszczeń do nauczania 24 29 8 8 17 18 20 10 

w tym: pracownie przedmiotowe 4 5 2 1 2 3 5 3 

Budżet szkoły: wydatki ogółem (wraz z 

oddziałami "0") 
4.569.720 5.197.847 1.843.452 1.499.160 3.312.308 3.812.686 3.667.050 1.402.220 

Liczba uczniów na 1 etat przelicz. 11,1 11,6 6,8 8,4 9,3 9,3 9,4 8,6 

Liczba uczniów na oddział 22,0 22,7 15,9 17,4 21,6 23,3 21,9 25,7 

Liczba uczniów na izbę 18,3 22,7 13,9 15,3 19,1 19,4 16,5 15,4 

Koszt utrzymania 1 ucznia 10.409,4 7.887,5 16.607,7 12.288,2 10.223,2 10.893,4 11.146,0 9.105,3 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Sytuację lokalową przedstawia Wykres 5.52.  

 

Wykres 5.52. Sytuacja lokalowa szkół w gminie 
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Liczba uczniów na oddział Liczba uczniów na izbę  
Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

79 

Najlepsze warunki lokalowe istnieją w najmniejszych szkołach w Ceradzu Kościelnym 

i Lusówku, szkoły te jednakże generują także największe koszty, relatywnie duże w odniesieniu 

do większych szkół. Przedstawia to Wykres 5.53. 

 

Wykres 5.53. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach 
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Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2010 Koszt utrzymania 1 ucznia
 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Z dniem 1.09.2011 r. rozpoczęła funkcjonowanie w Tarnowie Podgórnym Samorządowa Szkoła 

Muzyczna I Stopnia, posiadająca 2 oddziały po 15 uczniów. 

 

Kultura i Sport 
 

Gmina przykłada dużą wagę do rozwoju Kultury. Organizacją życia kulturalnego i sportowego 

zajmują się głównie: 

 Gminny Ośrodek Kultury SEZAM 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne. 

 

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM jest samorządową instytucją kultury, istniejącą w tym 

kształcie organizacyjnym od roku 2002. Jego głównym statutowym zadaniem jest organizowanie 

i wspieranie działalności kulturalnej na terenie gminy Tarnowo Podgórne. „SEZAM” zawiaduje 

dwoma domami kultury i organizuje zajęcia w kilkunastu świetlicach wiejskich, w których 

działa wiele kół zainteresowań i zespołów. Działające w strukturach Ośrodka instytucje 

przedstawia kolejne zestawienie: 
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Tabela 5.12. Zespoły, koła i grupy działające w strukturach GOK SEZAM 

Instytucja Opis 

Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta Gminy Tarnowo 

Podgórne 

Istnieje od 2001 roku. Repertuar orkiestry to utwory 

marszowe  

i koncertowe, standardy muzyki jazzowej, filmowej oraz 

popularnej. Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną ważnych 

wydarzeń, koncertuje w kraju i za granicą.  

W ramach działalności orkiestry odbywa się bezpłatna nauka 

gry na instrumentach dętych i perkusyjnych.  

Grupa Mażoretki Dziewczęca grupa choreograficzna, która występuje zarówno 

z towarzyszeniem orkiestry, jak i przy muzyce mechanicznej.  

Zespół Swingulance 

 

„Swingulance” to zespół działający w Domu Kultury w 

Przeźmierowie od grudnia 2001 roku. Repertuar zespołu to 

utwory swingowe, jazzowe i standardy muzyki pop. W 

zajęciach biorą udział muzycy - amatorzy z terenu gminy. 

Chór im. F. 

Nowowiejskiego 

Powstał 1921 r. Nazwę przyjął w 1927 r. Chórzyści śpiewają 

utwory a capella, jak i z akompaniamentem. Chór ma w 

repertuarze: pieśni historyczne, patriotyczne i żołnierskie; 

hymny, hasła, stylizacje i opracowania melodii ludowych, 

polskich i innych narodów, utwory różnych stylów i okresów 

muzycznych, muzykę sakralną, kolędy, pieśni współczesne, 

okolicznościowe, popularne, biesiadne, tematy filmowe.  

Zespół Ludowy 

„Lusowiacy” 

Zespół "Lusowiacy" powstał w 1996 r. Tworzą go osoby 

dorosłe oraz młodzież. W repertuarze zespołu znajdują się 

tańce i przyśpiewki wielkopolskie (m. in. suita wielkopolska, 

forleje), tańce narodowe (polonez, kujawiak, krakowiak, 

oberek, mazur), tańce regionalne (suita rzeszowska, 

kurpiowska, lubuska, łowicka, tańce i przyśpiewki Górnego 

Śląska i Beskidu Śląskiego), a także scenki rodzajowe. 

Dziecięcy Zespół Pieśni i 

Tańca Ludowego 

„Modraki” 

W zespole „Modraki” śpiewa i tańczy 50 dzieci, od 

przedszkolaków po uczniów starszych klas szkół 

podstawowych. Program artystyczny zespołu obejmuje tańce i 

przyśpiewki z regionu wielkopolskiego, śląskiego, 

kaszubskiego, łowickiego, tańce góralskie oraz tańce 

narodowe tj. Polonez i Suita Krakowska. Zespół rocznie daje 

około 35 koncertów. Z zespołem współpracuje „Kapela po 

zagonach”. 

Teatr Tańca Sortownia 

 

Od kilku lat w strukturach GOK „SEZAM” działała grupa 

„Free Steps”. Młodzież kochająca taniec nowoczesny, 

nauczyła się hip-hopu, break dance’a czy tap dance’a, zaczęła 

czerpać coraz większą przyjemność z tańca. Z czasem 

wyszkoleni tancerze Free Steps połączyli siły z tancerzami 

poznańskiego Teatr Tańca Zakręconego. Postanowił on 

stworzyć nową strukturę pod nazwą „Sortownia” z obu tych 

zespołów i ulokować swoją działalność w Tarnowie 

Podgórnym.  

Teatr w Każdej Wiosce Projekt "Teatr w Każdej Wiosce", prawdopodobnie jedyny 

taki w Polsce, swój początek ma w 2002 roku. Jego celem jest 

angażowanie w kulturę dzieci i młodzieży poprzez tworzenie 

zespołów teatralnych niemal we wszystkich miejscowościach, 
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które posiadają świetlice. Jego realizacja wygląda  

następująco: od października do maja zainteresowani 

spotykają się na cotygodniowych, dwugodzinnych próbach. 

Nad całością projektu czuwa dwoje koordynatorów, którzy 

opracowują scenariusze dla wszystkich grup na dany rok. Raz 

w miesiącu prowadzą dla nich zajęcia warsztatowe i udzielają 

fachowych wskazówek. Ze wszystkimi zespołami 

współpracują: scenograf, choreograf i muzyk. Uczestnicy 

projektu, oprócz przedstawienia finałowego, mają kilka 

dodatkowych okazji, by się spotykać. Należą do nich choćby 

spotkanie wigilijne i zaduszkowe, wyjazdy do 

profesjonalnych teatrów, czy wyjazdowe warsztaty 

artystyczne.  

Grupa teatralna NOVI Grupa teatralna istniejąca od 2007 roku. Zespół liczący 

obecnie 12 osób (gimnazjaliści i licealiści) spotyka się raz w 

tygodniu pracując nad kolejnym spektaklem lub pogłębiając 

swoje aktorskie umiejętności na zajęciach warsztatowych. Do 

tej pory NOVI stworzyli sześć spektakli, otrzymali także 

wyróżnienie na festiwalu teatralnym „Melpomena 2010”.  

Grupa teatralna „Zamiast” Grupa powstała w 2005 r. na miejsce grupy teatralnej „Oni”. 

Grupa zdobyła wiele nagród, w tym Grand Prix oraz nagrody 

dla najlepszego aktora, najlepszej aktorki, najlepszej reżyserii 

i najlepszego scenografa na Ogólnopolskim Festiwalu Małych 

Form Teatralnych „Arlekinada 2010” w Inowrocławiu, oraz 

nagrody Poznańskiego Festiwalu Teatrów „Marcinek”. 

Koła plastyczne dla dzieci  

w Tarnowie Podgórnym  

i Przeźmierowie; koła 

plastyczne dla dorosłych w 

Tarnowie Podgórnym, 

Przeźmierowie, Sadach, 

Jankowicach oraz  

Swadzimiu 

Koła plastyczne skupiają dzieci w wieku od 6-12 lat. Młodzi 

plastycy zajmują się: rysunkiem, malowaniem na szkle, 

malowaniem ceramiki, wykonywaniem ozdób choinkowych, 

kartek okolicznościowych. Wystawiają swoje prace w Galerii 

w Rotundzie w Tarnowie Podgórnym oraz w DK w 

Przeźmierowie.  

Na terenie gminy działają także koła plastyczne dla dorosłych. 

Dorośli oprócz regularnych zajęć z rysunku czy malarstwa, 

biorą udział w warsztatach oraz corocznym plenerze 

artystycznym. 

Koła muzyczne 

w DK w Tarnowie 

Podgórnym 

i DK w Przeźmierowie 

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, program nauczania 

dobierany jest specjalnie dla danego ucznia. Dzieci uczą się 

grać na pianinie, keyboardzie, gitarze, akordeonie. Celem 

zajęć jest szeroko pojęta edukacja muzyczna oraz podnoszenie 

indywidualnych umiejętności gry na instrumencie, a także 

nabycie umiejętności gry zespołowej wg. zasady solo, duo, 

trio, zespół.  

 

Koło dziennikarskie Powstało w listopadzie 2005 roku. Celem jego działalności 

jest wprowadzenie zainteresowanej młodzieży w tajniki sztuki 

dziennikarskiej – od zasad tworzenia tekstów aż po składanie 

gazety. Młodzi dziennikarze piszą swoje artykuły do 

miesięcznika wydawanego przez GOK „SEZAM” „TarNowa 

Kultura”. 
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Koło taneczne przy S.P. w 

Przeźmierowie 

W ramach koła odbywają się zajęcia taneczne dla dzieci. W 

ich repertuarze znajdują się głównie tańce nowoczesne. 

Koło kulinarne dla dzieci i 

dla dorosłych 

Działa od 2000 roku. Członkowie koła poznają tajniki kuchni 

polskiej i światowej. 

Koło teatralne seniorów W strukturach GOK „SEZAM” działa od roku 2011 zespół 

teatralny „Senioritki”. Utworzony został przez członkinie 

Klubu Seniora w Przeźmierowie. 

 

Ognisko muzyczne - gitara W ramach ogniska dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczą się 

gry na gitarze. Oprócz gry indywidualnej uczone są także 

grania w zespole. 

Ognisko muzyczne- pianino W ramach ogniska dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczą się 

gry na pianinie. 
Źródło: Dane GOK SEZAM 

 

GOK „SEZAM” organizuje liczne imprezy artystyczne i rozrywkowe, w tym Dni Gminy 

Tarnowo Podgórne,  występy kabaretowe, koncerty i wystawy. Prowadzi edukację muzyczną 

poprzez organizowanie cyklicznych koncertów Pro Sinfonica dla przedszkoli i Mezzoforte dla 

szkół. Dzieci przedszkolne uczestniczą w cyklu przedstawień teatralnych w ramach systemowej 

edukacji. Organizuje zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i letnie wycieczki wakacyjne, a 

także warsztaty artystyczne dla członków grup artystycznych. Wydaje swój informator 

kulturalny „TarNowa Kultura” gdzie ukazują się recenzję i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych 

organizowanych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Ze środków GOK „SEZAM” pokrywana 

jest także działalność pięciu Kół Seniora. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 15 jest 

jednostką budżetową, która powstała 1 stycznia 2002 roku na mocy uchwały Rady Gminy nr 

LVII/496/2001 z dnia 9 października 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. 

 

Przedmiotem działania OSiR jest: 

 Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne 

 Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację usług 

w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i rekreacji 

 Organizowanie zleconych i cyklicznych imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji 

 Organizowanie obozów sportowych 

 Udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz: 

− Szkół, klubów i związków sportowych 

− organizacji kultury fizycznej 

− innych organizacji i stowarzyszeń 

− osób indywidualnych i firm. 

 

Do infrastruktury Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne należą:  

1. Budynek z boiskiem zewnętrznym w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 października 34, 

w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie, 4 pokoje gościnne dla 9 osób, sala 

gimnastyczna, w której prowadzone są zajęcia sportowe oraz organizowane są imprezy 

okolicznościowe, kawiarenka 

2. Hala sportowa z zespołem boisk zewnętrznych w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej 

15, w skład którego wchodzą: hala sportowa  o wymiarach 65,13x 41,96m wraz ze 
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składanymi trybunami na ok. 210 osób plus dodatkowe na balkonie, pokoje gościnne dla 

25 osób, siłownia, sauna, solarium, gabinet odnowy biologicznej, część administracyjną z 

salą konferencyjną, kawiarenka, boisko zewnętrzne o wymiarach 84x54m pokryte sztuczną 

trawą trzeciej generacji (trawa ma wysokość 7cm, wypełniona jest granulatem) plus 

oświetlenie, zaplecze socjalne (szatnie, prysznice, toalety, sprzęt), boisko zewnętrzne z 

nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry w piłkę nożną lub siatkówkę, boisko 

zewnętrzne z nawierzchnią tartanową przeznaczone do gry w koszykówkę, dwa odkryte 

korty tenisowe (pokryte sztuczną krótką trawą wypełnioną piaskiem kwarcowym plus 

zaplecze socjalne), czterotorowa bieżnia o długości 80m wraz ze skocznia do skoków w 

dal i wzwyż 

3. Hala sportowa z zespołem boisk zewnętrznych w Przeźmierowie przy ul. Kościelnej 

46/48, w skład którego wchodzą: hala sportowa, mała sala wraz ze ścianą do wspinaczki, 

sala korekcyjna, siłownia, sauna, kawiarenka, boisko zewnętrzne z nawierzchnia tartanową 

przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykówkę, boisko zewnętrzne pokryte sztuczną 

trawą trzeciej generacji, boisko do piłki ręcznej i koszykówki z nawierzchnią asfaltową, 

bieżnia o długości 80m wraz ze skocznią do skoków w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, 

odkryty kort tenisowy z nawierzchnią tartanową 

4. Hala sportowa z zespołem boisk zewnętrznych w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej 

93, w skład którego wchodzą: hala sportowa, siłownia, wielofunkcyjne boisko zewnętrzne 

z nawierzchnia tartanową, pełnowymiarowe boisko zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią 

do piłki nożnej, o wymiarach 95x60 (posiadające certyfikat UEFA) z trybuną na 450 osób i 

oświetleniem, bieżnia tartanowa 4 torowa o długości 80m,  

5. Nowoczesna strzelnica sportowa w Tarnowie Podgórnym 

6. Zespół boisk Orlik w Przeźmierowie przy ul. Leśnej 

7. Zespół boisk z plażą i zapleczem nad jeziorem w Lusowie. 

 

OSiR jest organizatorem i współorganizatorem licznych imprez sportowo-rekreacyjnych 

o zasięgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z klubami 

sportowymi i UKS: 

 Klub Jeździecki Hubertus Lusowo 

 GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne (koszykówka męska, siatkówka, kolarstwo, piłka nożna) 

 Przeźmierowski Klub Karate Samuraj 

 KS Alfa-Vector Tarnowo Podgórne (kręglarstwo) 

 UKS Błyskawica Tarnowo Podgórne ( kolarstwo) 

 UKS Orkan Przeźmierowo (badminton, kolarstwo, szachy) 

 UKS Lusowo ( triathlon, kolarstwo) 

 UKS Atlas Tarnowo Podgórne (siatkówka dziewcząt, taekwondo) 

 UKS Borant (kolarstwo) 

 TKKF Trzebuś Przeźmierowo 

 Koła wędkarzy (2) 

 Bractwo kurkowe. 

 

Na terenie gminy funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. Najważniejsze z nich zebrano 

w kolejnej tabeli. 

 

Tabela 5.13. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 

Organizacja; adres; zakres działalności 

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot 
Baranowo k. Poznania; ul. Wiosenna 61; 62-081 Przeźmierowo 
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Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot powstało w 1981 roku w Baranowie k. 

Poznania z inicjatywy osób prywatnych. Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc 

w sprawach mieszkaniowych dzieciom osieroconym i osobom niepełnosprawnym oraz 

wyposażanie osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający życie, 

naukę i start zawodowy, w tym świadczenie tej pomocy osobom poszkodowanym 

w wypadkach komunikacyjnych. 

Stowarzyszenie „DAR SERC" 
ul. 23 Października 34, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie honorowego krwiodawstwa, 

dobroczynności, kultury fizycznej, ochrony zdrowia oraz pomocy charytatywnej w kraju 

i wśród Polonii. Realizacja celów stowarzyszenia odbywa się w szczególności poprzez 

organizowanie i popularyzowanie akcji honorowego krwiodawstwa w formie doraźnej oraz 

planowanej. 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym 

Ul. Piaskowa 29; 62-080 Tarnowo Podgórne 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym powstało w roku 1996 w oparciu o ideę 

"Bóg - honor - Ojczyzna" i służy hasłu "Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie". 

Bractwo Kurkowe ma charakter patriotyczno-religijny. Bierze udział w świętach państwowych 

i kościelnych na terenie Gminy, kraju a nawet poza krajem. Zajmuje się sportem strzeleckim, 

organizuje strzelania zielonoświątkowe, żniwne i dla młodzieży. Czerpie ze średniowiecznych 

tradycji i ma na celu kultywowanie dokonań przodków oraz popularyzację strzelectwa 

sportowego. Szlachetna rywalizacja nabiera znaczących wymiarów szczególnie podczas 

strzelań o tytuł Króla Zielonoświątkowego i Króla Żniwnego. 

KBS Tarnowo Podgórne liczy obecnie 41 członków i należy do Okręgu Szamotulskiego oraz 

do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 
ul. Szamotulska 8A, Rokietnica 

Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje mieszkańców gmin Tarnowo Podgórne i 

Rokietnica. Celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja i poprawa zaradności osobistej i 

psychofizycznej osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Stowarzyszenie prowadzi 

warsztaty terapii zajęciowej szczególności arteterapii, choreoterapii, dogoterapii, logopedii. 
Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego 
ul. Wierzbowa 16, 62-080 Lusowo 

Towarzystwo prowadzi działalność statutową w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej, w szczególności poprzez: 

 Kultywowanie pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego jako postaci historycznej 

w dziale odzyskania przez Poznań i Wielkopolskę niepodległości po zaborach poprzez 

popularyzowanie jego ogromnych zasług 

 Prowadzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora 

Muśnickiego. 

 

Stowarzyszenie „POJEDNANIE TARNOWO PODGÓRNE BLITZENREUTE” 

ul. Piaskowa 8, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Stowarzyszenie powstało na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 27 marca 

2001 r. Statut określa następujące cele działalności Stowarzyszenia: 

 Podtrzymanie, rozwijanie i umocnienie więzi i przyjaźni między mieszkańcami parafii 

Tarnowo Podgórne i Blitzenreute 

 Wymiana doświadczeń w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnych 

 Poznawanie i przekazywanie doświadczeń z zakresu tradycji i kultury mieszkańców obu 
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parafii. 

Do najważniejszych z przedstawionych wyżej celów należą wzajemne odwiedziny 

mieszkańców. Odbywają się one corocznie na przemian - w latach parzystych wyjeżdżamy do 

Niemiec, zaś w latach nieparzystych gościmy niemieckich przyjaciół. 

Towarzystwo Polsko-Holenderskie Ceradz Kościelny-Norg 
ul. Piaskowa 5, 62-080 Ceradz Kościelny 

Celem stowarzyszenia jest podtrzymywanie, rozwijanie i umacnianie więzi i przyjaźni 

pomiędzy mieszkańcami wsi Ceradz Kościelny a mieszkańcami Norg-Holandia. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie i organizowanie 

spotkań i imprez w celu wymiany wzajemnych doświadczeń. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ul. Poznańska 96 nr lok.25, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celami UTW jest: stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej 

i fizycznej, aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach Uniwersytetu, 

upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej. 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „ISKIERKA NADZIEI" 
ul. Parkowa 12, 62-080 Jankowice  

Działalność statutowa stowarzyszenia opiera się w szczególności na: 

 Prowadzeniu świetlić i pracowni komputerowych dla dzieci i młodzieży 

 Organizowaniu pomocy w nauce i odrabianiu lekcji 

 Organizowaniu zajęć z dziećmi przedszkolnymi 

 Organizowaniu spotkań i pogadanek terapeutycznych na tematy związane z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „ DA CAPO" 
ul. Sowia 10, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Działalność statutowa skupia się na szerzeniu i upowszechnianiu kultury, sztuki i tradycji, 

w szczególności muzycznej, umożliwianiu nabywania umiejętności gry na instrumentach 

muzycznych oraz umiejętności tańca, pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom i młodzieży 

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans życiowych 

dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich 

umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych, prowadzenie działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Wielkopolski 

i powiatu poznańskiego w kraju i za granicą, prowadzenie działań na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi 

poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr. 

Gminny Klub Sportowy TARNOVIA 
ul. 23 Października 34, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu poznańskiego 

i gminy Tarnowo Podgórne, w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem 

kolarstwa, piłki nożnej oraz koszykówki poprzez: 

 Upowszechnianie i stwarzanie warunków do rozwijania sportu i rekreacji  wśród 

mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży 

 Uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych 

 Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym. 

 

Stowarzyszenie KLUB SENIORA 

Ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Organizowanie wycieczek, przeprowadzanie odczytów, pogadanek, pokazów; zwiedzanie firm 

na terenie gminy; coroczne organizowanie Dni Seniora dla mieszkańców Gminy; 

cotygodniowe spotkania członków w celu wymiany doświadczeń 
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Stowarzyszenie KLUB SENIORA w Rumianku 

Ul. Szkolna 1, Rumianek; 62-080 Tarnowo Podgórne 

Organizowanie aktywnego wypoczynku seniorów, organizowanie imprez z udziałem seniorów, 

wspomaganie aktywności seniorów poprzez pomoc organizacyjną. 

Związek Kombatantów R. P. i b. więźniów politycznych oraz osób represjonowanych 

KOŁO GMINNE 

ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Opieka nad chorymi kombatantami, oczyszczenie i uporządkowanie kwater pomordowanych 

w lesie zakrzewskim (w ramach akcji porządkowej), wbudowanie pomnika – kamienia pamięci 

w parku przy ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym 

Polski Związek Wędkarski Koło 132 

ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Organizacja licznych zawodów wędkarskich dla mieszkańców 

Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców 

Ul. 23 Października 34, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celem Stowarzyszenia jest: przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla 

rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, promowanie 

Gminy Tarnowo Podgórne jako jednostki terytorialnej atrakcyjnej dla inwestycji 

gospodarczych, wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej na 

terenie Gminy Tarnowo Podgórne, służącej rozwojowi przedsiębiorczości gospodarczej, 

reprezentowanie interesów przedsiębiorców z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w kontaktach 

z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 

konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Tarnowo Podgórne, utrwalanie zasad uczciwości w działalności gospodarczej wśród 

członków Stowarzyszenia, a także promowanie w społeczeństwie pozytywnych aspektów 

przedsiębiorczości gospodarczej, budowanie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku 

środowiska biznesowego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Gminy Tarnowo 

Podgórne. 

Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS" przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym 
ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celem klubu jest organizowanie działań sportowych i form aktywnego wypoczynku dla 

młodzieży w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie systematycznego szkolenia 

sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt. Uczestniczenie oraz organizowanie imprez 

sportowych. 

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Przeźmierowo 
Ul. Krótka 13, 62-081 Przeźmierowo  

Celem klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego oraz form aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki. 

Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowych na terenie całego kraju, 

w szczególności udział w zawodach kwalifikowanych. 

Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA" przy SP w Tarnowie Podgórnym 
ul. Szkolna 4, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celem klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego oraz form aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i kolarstwa. 

Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowych na terenie całego kraju. 

Uczniowski Klub Sportowy „LUSOWO" 
ul. Nowa 6, 62-080 Lusowo  

Celem klubu jest organizowanie działań sportowych i form aktywnego wypoczynku dla 

młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa, piłki nożnej oraz triathlonu. 

Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowych. 
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Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN"  przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie 

ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo.  

Celem klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego oraz form aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i kolarstwa. 

Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowych na terenie całego kraju. 

Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Baranowo 
ul. Wypoczynkowa 93,  62-081 Baranowo 

Celem klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego oraz form aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i unihokeja. 

Uczestniczenie oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju 

Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe TARNOWIAK 
ul. Zielona 1, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Celem klubu jest propagowanie, rozwijanie i organizowanie kultury fizycznej w szczególności 

poprzez organizowanie i prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego w zakresie piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Uczestniczenie oraz 

organizowanie imprez sportowych. 

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Chorągiew Tarnowska 
ul. Świt 35, 62-080 Lusowo. 

Celem stowarzyszenia jest przekazywanie wiedzy o zwyczajach i kulturze okresu 

średniowiecza i odrodzenia oraz popularyzacja historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem 

tradycji rycerskiego oręża polskiego. 

 

Fundacja „Otoczmy troską Życie” 

Ul. Szmaragdowa 8;  62-081 Baranowo 

Fundacja „Otoczmy troską Życie” powstała w 2011 roku. Do  podstawowych zadań Fundacji 

należy organizowanie działań służących szeroko pojętej ochronie życia, od momentu poczęcia 

do naturalnej śmierci. Celami statutowymi organizacji są m. in.: pomoc społeczna 

umożliwiająca matkom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność 

charytatywna, a także promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy. 

Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „FINEZJA" 
Os. Wichrowe Wzgórze 124, Poznań 

Celem stowarzyszenia jest propagowanie tańca towarzyskiego w Polsce ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz integracja ludzi interesujących się tańcem 

towarzyskim. 

Klub Sportowy Alfa Vector 

Ul. Rokietnicka 21; 62-080 Tarnowo Podgórne 

Działalność statutowa stowarzyszenia to tworzenie warunków do uprawiania kręglarstwa 

sportowego, rekreacyjnego, popularyzacja kręglarstwa, krzewienie wiedzy i etyki kręglarskiej. 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA 

Ul. Grunwaldzka 55 paw. 18/19; Poznań 

Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, leczniczej, 

edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych 

w szczególności z niepełnosprawnością intelektualnej. Swoimi działaniami Stowarzyszenie 

obejmuje również mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne. 
Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Na terenie gminy funkcjonuje Biblioteka Publiczna, która poza Tarnowem Podgórnym 

prowadzi działalność w 3 filiach w Przeźmierowie, Baranowie i Lusowie.  

Biblioteka Publiczna gminy Tarnowo Podgórne powstała pod koniec roku 1947. Biblioteka jest 

samorządową instytucją kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 
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Biblioteka w Tarnowie Podgórnym, wraz z podległymi filiami wspomaga szeroko rozumianą 

edukację społeczną, zaspokaja potrzeby informacyjne i kulturalne społeczności lokalnej. 

Zapewnia ponadto mieszkańcom bezpłatny dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za 

pośrednictwem książek, czasopism, gazet i Internetu. Aktualnie w zbiorach biblioteki znajduje 

się ponad 63 tys. książek. 

W 2010 roku Biblioteka otrzymała Nagrodę Specjalną Programu Rozwoju Bibliotek w konkursie 

na najlepszą bibliotekę publiczną w Wielkopolsce. 

Nagrodę przyznała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Warszawy. Konkurs 

organizowany był pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w 2010 roku obejmował ponad 60.000 pozycji książkowych. 

Oprócz podstawowej działalności merytorycznej i informacyjno- bibliograficznej Biblioteka 

prowadzi szeroką działalność kulturalną i oświatowo-edukacyjną. 

 Gminne konkursy: 

− recytatorskie 

− literackie 

− plastyczne 

 Spotkania z książką adresowane do różnych grup wiekowych 

 Spotkania z biblioteką dla uczniów szkół na terenie gminy 

 Lekcje biblioteczne 

 Wystawy na różne tematy 

 Spotkania autorskie i prelekcje 

 Działalność informacyjną na różne tematy 

 Spotkania w cyklu „Wszystko o gwarze poznańskiej”; „Cała Polska czyta dzieciom”; 

„Wakacje z książką”. 

Informacje o pracy i działalności Biblioteki zamieszczane są w prasie lokalnej.  

 

Straż Pożarna 
 

Na terenie gminy Tarnowo Podgórne działa Zarząd Gminny Związku OSP RP, w ramach 

którego zrzeszone są trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej: 

 OSP Tarnowo Podgórne 

 OSP Lusowo 

 OSP Ceradz Kościelny. 

Z jednostek tych tylko OSP Tarnowo Podgórne jest ujęta w strukturach organizacyjnych 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (od 1975 r.). Jako jedyna jednostka bojowa na 

terenie Gminy prowadzi dyżur bojowe w godzinach 7.0-22.00. 

 

Działalność ratowniczo-gaśniczą w okresie 2006-2010 prowadziła głównie OSP Tarnowo 

Podgórne, biorąc aktywny udział w wyjazdach do zadań we współdziałaniu z Miejskim 

Stanowiskiem Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej w: 

 Pożarach budynków, zakładów przemysłowych i lasów 

 Wypadkach drogowych, usuwaniu zagrożeń chemicznych z powodu środków na jezdniach 

 Zagrożeniach przez owady, poszukiwaniach ludzi, ratowaniu zwierząt 

 Usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. 

 

Zgodnie z informacją Komendanta Gminnego OSP Tarnowo Podgórne coraz większego 

znaczenia w zabezpieczaniu terenów Gminy nabierają działania specjalistyczne zabezpieczające 

przed zdarzeniami w zakładach pracy posiadających znaczne ilości substancji zagrażających 

życiu i mieniu mieszkańców. 
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Identyfikacja problemów 
 

Gmina Tarnowo Podgórne, przy tak wysokim poziomie dochodów na mieszkańca, zaspokaja 

potrzeby mieszkańców na wysokim poziomie. Do głównych atutów gminy w zakresie spraw 

społecznych należą: 

 Zdrowa struktura demograficzna 

 Dodatni przyrost naturalny i dodatnie saldo migracji 

 Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe 

 Możliwości kształcenia młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym na terenie gminy 

i w szeregu ośrodków szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego w pobliskim Poznaniu 

 Dobrze rozwinięta sieć przedszkoli 

 Wysoki standard obiektów oświatowych 

 Szerokie możliwości uprawiania sportu (hale sportowe, zespół boisk, OSiR) 

 Działalność sportowych klubów uczniowskich 

 Wysokie wydatki budżetu na kulturę fizyczną i sport 

 Powstanie Muzycznej Szkoły Samorządowej I Stopnia 

 Szeroka oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury 

 Dobry dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 

 Aktywna działalność GOPS. 

 

Nie wszystkie jednak problemy zostały w gminie rozwiązane. Podstawowe braki i problemy, to: 

 Wysokie koszty utrzymania uczniów w części szkół i przedszkolaków w części 

przedszkoli 

 Konieczność budowy budynku GOK w Tarnowie Podgórnym 

 Mała powierzchnia obiektu kulturalnego w Przeźmierowie 

 Konieczność poprawy infrastruktury Biblioteki Publicznej 

 Zagrożenia bezpieczeństwa (giełda samochodowa, droga krajowa) 

 Bariery architektoniczne 

 Niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych i komunalnych 

 Konieczność uzupełnienia profilaktyki zdrowotnej w szkołach 

 Większa rzeczywista liczba mieszkańców, niż wynikająca z oficjalnych statystyk 

 Słaba integracja mieszkańców. 
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6. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY NA LATA 2012-2016 
 

 

6.1. Metodyka opracowania 
 

Zaprezentowany w niniejszym rozdziale i stanowiący część Planu Rozwoju Lokalnego, 

Wieloletni Plan Finansowy gminy Tarnowo Podgórne na lata 2012-2016 stanowi jednocześnie 

element wymaganej prawem Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2012-2020. Jej 

drugą częścią jest plan inwestycyjny, który zostanie przedstawiony w kolejnym rozdziale 

dokumentu. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z wytycznymi pn. „Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego. Metodyka opracowania”, 

opublikowanymi w lipcu 2010 roku przez Ministerstwo Finansów. Jest ona zgodna z Ustawą 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób: 

 

Dochody ogółem 

− wydatki bieżące (bez obsługi długu) 

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki 

= środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe 

− spłata i obsługa długu (raty +odsetki) 

= środki do dyspozycji na wydatki majątkowe 

− wydatki majątkowe 

= nadwyżka/deficyt środków finansowych 

+ ew. kredyty/pożyczki/obligacje 

= wynik finansowy budżetu 

 

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności 

kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków 

pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę przepływów gotówkowych 

(„cash flow”), stosowaną w przedsiębiorstwach. 

 

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych 

historycznych, dotyczących wykonania budżetów gminy za ostatnie 4 lata z uwzględnieniem: 

 poszczególnych źródeł dochodów budżetowych 

 poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące 

nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat 

i odsetek). 

 

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się 

poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie 
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czego można policzyć (uwzględniając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych powiększoną 

o wolne środki) wartość środków do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe. 

 

środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe = dochody ogółem - wydatki 

bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne 

środki 

 

Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe to część budżetu gminy, która może 

zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie 

wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie wydatków 

majątkowych. 

 

Wartość „środków do dyspozycji ….” oraz ich udział w dochodach gminy są podstawowymi 

miernikami jej kondycji finansowej. Im wielkości te są większe oraz im większy jest jej udział 

w dochodach Gminy, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej. 

 

Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części prognozy. 

Obejmuje ona obsługę kredytów, pożyczek i obligacji. Po odjęciu obsługi zadłużenia od 

„środków do dyspozycji” określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania 

przez gminę na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została 

nazwana jako „środki do dyspozycji na wydatki majątkowe”. 

 

środki do dyspozycji na wydatki majątkowe = środki do dyspozycji na obsługę długu 

i wydatki majątkowe - spłata i obsługa długu (raty +odsetki) 

 

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką gmina może wydać w kolejnych latach na realizację 

programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program inwestycyjny, 

przekraczający tę wartość, korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

nadwyżka/deficyt środków finansowych = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe - 

wydatki majątkowe 

 

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę bądź z reguły na niedobór środków 

pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, 

czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, 

koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Gmina może zaciągnąć 

kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje. 

 

Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu 

inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy wynik 

finansowy budżetu gminy. 

 

wynik finansowy budżetu =nadwyżka/deficyt środków finansowych + 

kredyty/pożyczki/obligacje 

 

Wynik finansowy budżetu określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na 

rachunkach bankowych gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających 

z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (niezaliczonych do dochodów 

i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem 

płynności finansowej gminy. 
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Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową gminy i może być 

porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych 

przedsiębiorstw. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii 

w kolejnych latach powinna być większa lub równa zeru. Zważywszy na korektę należności 

i zobowiązań gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie 

zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego. 

 

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się 

niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano 

w prognozie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony 

sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się 

planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. 

Jest to tzw. “margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego 

i inwestycyjnego. 

 

 

W opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy posłużono się programem MAFI 

(Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej) – programem do opracowywania wieloletniego 

planu finansowego i inwestycyjnego gminy, oceny zdolności kredytowej oraz analizy jej 

możliwości inwestycyjnych. 

 

Program został stworzony w celu przeprowadzenia szybkiej oceny kondycji finansowej gminy. 

Ułatwia on tworzenie szczegółowych projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków 

budżetowych, co prowadzi do opracowania prognoz budżetowych na przyszłe lata. Dzięki 

przyjętym rozwiązaniom program pozwala na przeprowadzenie szybkich symulacji zaciągania 

i spłaty kredytów na dowolnie przyjętych warunkach. Pozwala na opracowanie wieloletniego 

planu inwestycyjnego oraz na badanie wpływu realizacji poszczególnych inwestycji na przyszłe 

budżety gminy. Poszczególne inwestycje można bezpośrednio powiązać z kredytami bankowymi 

i określić zasadność ich realizacji po analizie sytuacji finansowej i określeniu źródeł 

finansowania inwestycji. 

 

W przypadku prac nad Planem Rozwoju Lokalnego dla gminy Tarnowo Podgórne 

program MAFI posłużył do sporządzenia planu finansowego i inwestycyjnego Gminy do 

roku 2016, bowiem taki horyzont czasowy został przyjęty dla całego Planu. 

 

 

6.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy 
 

6.2.1. Założenia makroekonomiczne 

 

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych gminy wynika, że w dużej 

mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów 

budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany 

produktu krajowego brutto. 

 

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne, opublikowane przez 

Ministerstwo Finansów jako wytyczne do sporządzania WPF: 
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Tabela 6.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inflacja 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

PKB 3,5% 4,8% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 

Źródło: Wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie opracowania WPF 

 

6.2.2. Założenia ogólne 

 

Dochody w WPF są prognozowane w obowiązującym układzie klasyfikacji budżetowej, 

a następnie – w celu zapewnienia większej przejrzystości - zostały pogrupowane według źródeł: 

 

Tabela 6.2. Podział dochodów 

Podatki i opłaty lokalne 

Podatek rolny 

od osób prawnych 

od osób fizycznych 

Podatek leśny 

od osób prawnych 

od osób fizycznych 

Podatek od nieruchomości 

od osób prawnych 

od osób fizycznych 

Podatek od środków transportowych 

od osób prawnych 

od osób fizycznych 

Podatek od posiadania psów 

Opłata targowa i opłaty lokalne 

Podatek od spadków i darowizn 

Wpływy z karty podatkowej 

Opłata skarbowa 

Odsetki od nieterminowych wpłat 

Opłata eksploatacyjna 

Podatek od czynności cywilno-prawnych 

Opłata produktowa 

Opłaty lokalne 

Opłata restrukturyzacyjna i wpływy z opłaty 

administracyjnej 

Udziały w podatkach budżetu państwa 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Dochody z majątku gminy 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Sprzedaż majątku 

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
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Przekształc. prawa użytk. wieczyst. w prawo własności 

Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje 

Pozostałe dochody 

Grzywny i kary pieniężne 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 

Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje) 

Nadwyżki zakładów budżetowych i gosp. 

pomocniczych 

Wpływy z usług 

Różne opłaty 

Różne dochody 

Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia, dochody 

budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 

jst 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 

Wpływy ze zwrotów dotacji 

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 

Subwencje ogólne z budżetu państwa 

Subwencja podstawowa 

Subwencja oświatowa 

Subwencja rekompensująca 

Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące 

Zlecone 

Realiz. na podst. poroz. z org. admin. rządową 

Na realizację własnych zadań bieżących 

Realiz. na podst. poroz. między jst 

Środki pozyskane z innych źródeł 

Dotacje z funduszy celowych 

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

Środki na realizację inwestycji 

Fundusze strukturalne UE 

Dotacje krajowe 
Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 

 

Wydatki są prognozowane w obowiązującym układzie klasyfikacji budżetowej, a następnie – 

w celu zapewnienia większej przejrzystości - zostały w ramach działów pogrupowane 

w następującym układzie: 

 

Tabela 6.3. Podział wydatków 

Wynagrodzenia i składki 

Wydatki rzeczowe 

Wydatki majątkowe 

Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 
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Wyjątkiem jest dział „Transport i łączność”, gdzie wydatki rzeczowe podzielono dodatkowo na 

„Remonty dróg” i „Pozostałe wydatki rzeczowe” w celu osobnego wykazania kosztów 

remontów dróg gminnych oraz dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, gdzie 

wydatki rzeczowe podzielono dodatkowo na „Dopłaty do spółki TM KOM” i „Pozostałe 

wydatki rzeczowe” w celu osobnego wykazania kosztów dopłat. 

 

Ze względu na wymóg wykazania w WPF w ramach wydatków bieżących pozycji „związane 

z funkcjonowaniem organów JST wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, dział 

„Administracja publiczna” rozbito na trzy pozycje: „Administracja publiczna – Rady”, 

„Administracja publiczna – Urzędy” i „Administracja publiczna – Pozostałe.” 

 

Wydatki na zadania majątkowe nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniego Planu 

Finansowego (tak jak wydatki bieżące), lecz są szacowane w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego. Wyjątek stanowi kilka projektów inwestycyjnych w 2012 roku, będących 

kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w 2011 roku oraz wydatki na budowę pływalni (por. 

poniżej punkt 6.2.5.) 

 

Wartość poszczególnych pozycji budżetowych na 2011 rok została przyjęta zgodnie 

z planem budżetu gminy na dzień 15 kwietnia 2011 roku. Prognoza na kolejne lata może być 

modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją w gminie, jak również wraz 

z przekazywaniem środków z budżetu Państwa lub ze źródeł pozabudżetowych. 

 

6.2.3. Założenia zmian dochodów budżetowych 

 

Przy prognozowaniu poszczególnych pozycji dochodów budżetowych przyjęto jako wyjściową 

zasadę, że dochody w kolejnych latach pozostaną na stałym poziomie realnym. Jednocześnie 

w prognozie brano jednak pod uwagę trendy zmian dochodów na przestrzeni ostatnich lat. 

Ponadto przyjęto kilka bardziej szczegółowych założeń: 

 Stawki podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, 

będą podnoszone tylko co 4 lata (czyli w latach 2012 i 2016), za każdym razem o 7%. 

 Począwszy od 2012 roku podatek od nieruchomości wzrośnie o 1 mln zł z powodu utraty 

przez zakłady pracy chronionej zwolnienia z podatku od nieruchomości (powstaje dla 

nich obowiązek podatkowy); ponadto od 2012 roku dochód z tytułu tego podatku będzie 

rósł o 1,5% rocznie od osób prawnych i 4% rocznie od osób fizycznych z powodu coraz 

większej liczby płatników (przedsiębiorstw i osób fizycznych, nabywających działki na 

terenie Gminy). 

 Od 2012 roku dochody z opłat lokalnych, oprócz wzrostu inflacyjnego, będą corocznie 

rosły o 1,5%, natomiast z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych o 2% 

(z powodu, podanego w powyższym punkcie). 

 Wzrost dochodów w tytułu udziału w podatkach budżetu Państwa (zarówno od osób 

fizycznych, jak i prawnych) w całym okresie prognozy będzie odpowiadał wzrostowi 

produktu krajowego brutto (PKB), bowiem wskaźnik ten lepiej niż inflacja oddaje 

podnoszenie się dochodów przedsiębiorstw i pracowników. 

 Dochody ze sprzedaży majątku w każdym prognozowanym roku zostały konkretnie 

wyszacowane – w 2012 roku wyniosą one aż 16 mln (w tym 15 mln zł w tytułu 

sprzedaży sieci rur gazowych), natomiast w kolejnych latach odpowiednio 800 tys. zł, 

600 tys. zł, 400 tys. zł i 200 tys. zł. 
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 Subwencja oświatowa we wszystkich latach prognozy będzie rosła dwa razy szybciej niż 

inflacja – wskazuje na to doświadczenie lat poprzednich oraz planowany wzrost 

nakładów na oświatę z budżetu Państwa. 

 Do 10 tys. rocznie spadną środki pozyskane z innych źródeł z powodu likwidacji dotacji 

z PFRON jako rekompensaty za zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładów 

pracy chronionej (wzrosną za to w/w dochody z podatku od nieruchomości). 

 

W planie dochodów nie uwzględniono ewentualnych dodatkowych wpływów środków na 

realizację inwestycji, zarówno z budżetu Państwa i województwa, jak również ze źródeł 

pozabudżetowych, uznając, że nie jest to pewne (ani nawet prawdopodobne) źródło dochodów 

budżetu gminy. 

 

6.2.4. Założenia zmian wydatków budżetowych 

 

Podobnie jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych 

pozycji wydatków budżetowych w 2011 roku została przyjęta zgodnie z aktualnym planem 

budżetowym, który w trakcie roku będzie modyfikowany zgodnie ze zmianami dochodów, 

uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją w gminie, jak również trybem przekazywania 

środków z budżetu Państwa. 

 

Uwzględniając sytuację finansową i inwestycyjną gminy, założono następujące prognozy 

szczegółowe: 

 Przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Finansowego (mającego na celu wykazać kwotę 

środków do dyspozycji na wydatki majątkowe w każdym roku prognozy), w ramach działu 

„Transport i łączność” nie zaplanowano od razu wydatków w ramach pozycji „Remonty 

dróg”; zostaną one przyjęte podczas konstruowania planu inwestycyjnego 

 Przyjęto, że w ramach działu „Działalność usługowa”, wydatki na wynagrodzenia w 2012 

roku wyniosą 80 tys. zł (o 20 tys. zł mniej niż w 2011 roku), po czym w kolejnych latach 

będą wzrastały o poziom inflacji. Z kolei wydatki rzeczowe w 2012 roku obniżą się o 150 

tys. zł, a następnie realnie utrzymają się na takim samym poziomie 

 Wydatki na wynagrodzenia w dziale „Administracja publiczna – Urzędy” w 2012 roku 

obniżą się w porównaniu z 2011 rokiem o 200 tys. zł, a następnie będą wzrastały o poziom 

inflacji 

 Wydatki rzeczowe w dziale „Administracja publiczna – Pozostałe” w 2012 roku obniżą się 

w porównaniu z 2011 rokiem o 200 tys. zł, a następnie będą wzrastały o poziom inflacji 

 Podobnie, jak miało to miejsce w przypadku remontów dróg, w ramach działu 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” nie zaplanowano od razu wydatków w 

ramach pozycji „Dopłaty do spółki TM KOM”; zostaną one przyjęte podczas 

konstruowania planu inwestycyjnego. 

 

6.2.5. Wydatki majątkowe, przyjęte przy szacowaniu wieloletniego planu finansowego 

 

Jak wspomniano wyżej, generalnie wydatki na zadania majątkowe nie podlegają prognozowaniu 

w ramach Wieloletniego Planu Finansowego (tak jak wydatki bieżące), lecz są szacowane 

w dalszej kolejności w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Wyjątek stanowi kilka 

projektów inwestycyjnych w 2012 roku, będących kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych 

w 2011 roku oraz wydatki na budowę pływalni: 
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a) Wydatki na wniesienie wkładu do spółki celowej w wysokości 15 mln zł w 2012 roku; są to 

środki na budowę pływalni 

b) Budowa dróg w Sadach - ul. Za Motelem – 350 tys. zł w 2011 roku i 700 tys. zł w 2012 

roku 

c) Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie – 700 tys. zł w 2011 roku i 800 tys. zł 

w 2012 roku 

d) Budowa chodnika w Tarnowie - ul. Rokietnicka – 300 tys. zł w 2011 roku i 300 tys. zł 

w 2012 roku 

e) Budowa dróg w Chybach - ul. Pagórkowa – 300 tys. zł w 2011 roku i 900 tys. zł w 2012 

roku. 

 

Łączna kwota powyższych wydatków w 2012 roku (17.700.000 zł) oczywiście zmniejszy łączną 

kwotę dostępnych środków na wydatki majątkowe. 

 

6.2.6. Obsługa długu publicznego 

 

Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania w wysokości 57.204.084 zł (stan 

na 1 stycznia 2011 roku), zgodnie z podanym niżej harmonogramem: 
 

Tabela 6.4. Harmonogram spłaty zobowiązań historycznych 

Wyszcze-

gólnienie 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kwota na 

początku 

roku 

57204084 52298804 45569876 38940948 32312020 25666692 19333364 13000036 6666700 2222240 

Kwota na 

koniec roku 
52498804 45569876 38940948 32312020 25666692 19333364 13000036 6666700 2222240 0 

Raty 

kapitałowe 
4705280 6728928 6628928 6628928 6645328 6333328 6333328 6333336 4444460 2222240 

Odsetki 2451175 2217735 1924507 1633040 1341566 1052937 770338 488647 233613 65279 

Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 

 

Ponadto, w celu sfinansowania wydatków kapitałowych, gmina zamierza zaciągnąć w latach 

2012, 2013 i 2014 kredyty w wysokości odpowiednio 5 mln zł, 3,5 mln zł i 2 mln zł. 

Harmonogram łącznych spłat tych kredytów przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 6.5. Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2012-2014 

Wyszcze-

gólnienie 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kwota na 

początku 

roku 

0 5 000 000 8 500 000 9 944 444 8 747 182 7 081 956 5 311 467 3 540 978 1 770 489 

Kwota na 

koniec roku 
5 000 000 8 500 000 9 944 444 8 747 182 7 081 956 5 311 467 3 540 978 1 770 489 0 

Raty 

kapitałowe 
0 0 555 556 1 197 262 1 665 226 1 770 489 1 770 489 1 770 489 1 770 489 

Odsetki 24 590 317 256 508 721 567 085 481 414 376 089 269 866 163 637 57 542 

Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 
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Wykres 6.1. Łączna spłata obecnego i planowanego zadłużenia w latach 2011-2020 (w zł) 
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Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 

 

6.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy na lata 2012-2016 
 

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków gminy Tarnowo 

Podgórne na lata 2012-2016. 

 

Poniższy przedstawia prognozowane kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków 

bieżących w budżecie gminy (bez obsługi zadłużenia).  

 

Wykres 6.2. Dochody i wydatki bieżące gminy Tarnowo Podgórne w latach 2011-2016 (w zł) 
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Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 
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W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące gminy będą wzrastały, 

generując środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe w wysokości od 

42.130.656 zł w 2012 roku do 36.8875.821 zł w roku 2016. Kwota tych środków w kolejnych 

latach będzie rosnąć, co jest głównie spowodowane dążeniem władz gminy do zwiększania 

dochodów samorządu przy jednoczesnym kontrolowaniu wydatków bieżących. Łącznie 

w latach 2012-2016 kwota do dyspozycji wyniesie 170.127.167 zł. Z tej kwoty 41.135.225 zł 

będzie musiało być przeznaczonych na spłatę dotychczasowych zobowiązań, a 5.317.110 zł na 

spłatę nowych zobowiązań w wysokości 10,5 mln zł. 

 

W kolejnych latach dynamika dochodów będzie wyższa niż wydatków bieżących, co ma 

związek ze wspomnianym dążeniem władz gminy do poprawy sytuacji budżetowej poprzez 

zapewnienie dodatkowych źródeł dochodów przy jednoczesnym utrzymywaniu wydatków 

bieżących pod kontrolą. Efektem ma być generowanie coraz wyższych kwot wolnych środków 

przeznaczanych na inwestycje. 

 

 

6.4. Wyniki prognozy środków do dyspozycji na wydatki majątkowe w latach 2012-

2016 
 

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących, uwzględniających spłatę zadłużenia, jest 

kwota środków do dyspozycji na wydatki majątkowe (wolnych środków na wydatki majątkowe), 

czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia. 

 

Dodatkowo, przy kalkulowaniu środków do dyspozycji na wydatki majątkowe uwzględniono 

koszty obsługi kredytów, planowanych do zaciągnięcia w latach 2012-2014. 

 

Wyniki przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

Wykres 6.3. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe w budżecie gminy Tarnowo Podgórne 

w latach 2011-2016 (w zł) 
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Źródło: Opracowanie własne (program MAFI) 
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Spłata zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki) w latach 2012-2016 wyniesie 46.452.335 zł, w tym 

41.135.225 zł na spłatę dotychczasowych zobowiązań, a 5.317.110 zł na spłatę nowych 

zobowiązań w wysokości 10,5 mln zł, co spowoduje obniżenie kwot dostępnych na wydatki 

majątkowe. W związku z tym łącznie w latach 2012-2016 poziom dostępnych środków na 

wydatki majątkowe wyniesie 123.674.832 zł. 
 

Chcąc realizować inwestycje powyżej tych kwot, gmina będzie musiała je finansować 

z kredytów, pożyczek, obligacji lub środków bezzwrotnych.  

Należy zaznaczyć, że dla każdego samorządu ograniczeniem możliwości zaciągania dalszych 

zobowiązań jest obecny poziom zadłużenia budżetu gminy, mierzony procentowym 

wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych. W przypadku 

gminy Tarnowo Podgórne wskaźnik ten jest daleki od obecnie obowiązującego do 2013 roku, 

maksymalnego dopuszczalnego, 15% poziomu i wyniesie maksimum 7,23% w 2013 roku. 

Również ograniczenie w postaci granicy maksymalnej sumy zadłużenia w wysokości 60% 

rocznych dochodów nie stanowi bariery dla dalszego zadłużania gminy, gdyż wyniesie 

maksimum 38,68% w 2023 roku. 

 

Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła zmiany 

w procedurach ostrożnościowych, związanych z zadłużaniem się przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Zaczną one obowiązywać od 2014 roku. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej 

części dokumentu. 

 

Warunkiem realizacji inwestycji na większą skalę jest pozyskiwanie obok środków 

bezzwrotnych, również funduszy ze źródeł zwrotnych. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, 

iż na skutek posiadania wolnych środków, zaistnieje możliwość wykorzystania ich jako wkładu 

własnego przy pozyskiwaniu środków pomocowych Unii Europejskiej. 

 

Z powyższego wynika, że gmina znajduje się w korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ: 

 Dysponuje wolnymi środkami własnymi 

 Ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań 

 Kwoty zobowiązań mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji 

 Kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na zadania 

inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej. 
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7. ZADANIA DO REALIZACJI 
 

 

7.1. Metodologia wyboru zadań do planu 
 

Jak podano w rozdziale 2, na potrzeby przygotowania niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego 

została opracowana specjalna procedura, zakładająca szeroki udział lokalnej społeczności w 

procesie zgłaszania i zatwierdzania do realizacji zadań inwestycyjnych. W ujęciu graficznym 

zostało to przedstawione na Rysunku 2.1. 

 

Proces sporządzenia listy inwestycji przebiegł w następujących etapach: 

 

1) Badania opinii publicznej 

 

Punktem wyjścia przy formułowaniu zestawienia inwestycji na najbliższe lata były wyniki 

badania opinii publicznej, przeprowadzonego w lutym i marcu 2011 roku. Zawierało ono 

bowiem pytanie o stopień akceptacji wymienionych kierunków i zadań inwestycyjnych Gminy. 

Odpowiedzi stanowiły podstawę dla ustalania założeń Planu. 

 

Tabela 7.1. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych przez mieszkańców gminy Tarnowo 

Podgórne 

Lp. 
Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych Gmi-

ny Tarnowo Podgórne 

Ocena pozy-

tywna % 

Ocena nega-

tywna % 

Trudno po-

wiedzieć % 

1 Budowa i modernizacja dróg i chodników  91,8 1,5 6,8 

2 Budowa placów zabaw, terenów zielonych 89,0 1,9 9,1 

3 Budowa nowych ścieżek rowerowych  86,6 3,4 10,0 

4 Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczo-

wej i melioracji, z odtworzeniem zbiorników re-

tencyjnych  

83,4 2,1 14,4 

5 Budowa aquaparku „Term Tarnowskich” opartych 

na gorących źródłach geotermalnych   

83,3 3,4 13,3 

6 Zagospodarowanie otoczenia Jezior Lusowskiego 

i Kierskiego  

81,8 2,1 16,0 

7 Budowa Domu Środowiskowego dla osób niepeł-

nosprawnych  

77,1 4,0 18,8 

8 Budowa żłobków  71,6 2,6 25,8 

9 Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych  67,5 7,5 24,9 

10 Budowa domów kultury w Tarnowie Podgórnym i 

w Przeźmierowie  

59,6 8,1 32,2 

11 Budowa świetlic wiejskich  53,6 10,4 36,1 
Źródło: Materiały Urzędu Gminy na podstawie badań ankietowych mieszkańców  

 

Podobnie jak cztery lata temu, również teraz mieszkańcy gminy za główny cel inwestycyjny 

uznali zadania związane z infrastrukturą drogową. Na kolejnych miejscach znalazła się budowa 

placów zabaw i terenów zielonych oraz budowa ścieżek rowerowych. Preferencje te znalazły 

odzwierciedlenie w zestawieniu przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych. 
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2) Składanie wniosków inwestycyjnych przez przedstawicieli mieszkańców (sołtysi i rady 

sołeckie, szefowie jednostek organizacyjnych i spółek gminnych) 

 

Wnioski były składane do 21 marca 2011 roku. 

 

3) Przygotowanie przez kierownictwo i pracowników Urzędu Gminy propozycji listy 

zadań inwestycyjnych 

 

Łączna kwota do dyspozycji na inwestycje w poszczególnych latach wynika z możliwości 

finansowych gminy, które zaprezentowano w podrozdziale 6.4.  

 

Lista dzieli się na: 

 Inwestycje ponadlokalne 

 Inwestycje w poszczególnych sołectwach – główne kryterium: równomierny rozwój   

poszczególnych miejscowości w Gminie.  

 

Przy sporządzaniu wstępnej listy inwestycji ponadlokalnych oraz list dla poszczególnych 

sołectw kierowano się następującymi priorytetami: 

 Hierarchia zaproponowana przez poszczególne sołectwa (dotycząca zadań w ramach 

sołectw) 

 Miejsce inwestycji na liście priorytetów, uzyskanej w wyniku badania opinii 

mieszkańców 

 Stopień przygotowania inwestycji (np. teren, dokumentacja) 

 Ew. możliwość pozyskania środków zewnętrznych. 

 

4) Zaopiniowanie propozycji inwestycji przez zespół konsultacyjny  

 

Skład 33-osobowego zespołu, powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z 

dnia 3 marca 2011 r., podano w rozdziale 3. 

 

Zespół spotkał się czterokrotnie. Na spotkaniu w dniu 25 maja 2011 roku zaprezentowano 

projekt PRL, przedyskutowano go oraz przygotowano dokument przed przedstawieniem go 

mieszkańcom. 

 

5) Konsultacje z mieszkańcami projektu w zakresie zadań inwestycyjnych 

 

W czerwcowym wydaniu gminnej gazety „Sąsiadka-Czytaj” opublikowano zestawienie zadań 

inwestycyjnych wraz z formularzem, służącym do składania uwag do planu. 

Informacje te były także zamieszczone na stronie internetowej Gminy Tarnowo Podgórne. 

Uwagi przyjmowano do 15 lipca 2011 roku.  

 

6) Rozpatrywanie uwag przez zespół konsultacyjny 

 

Opiniowanie zgłoszonych przez mieszkańców uwag odbyło się na posiedzeniu zespołu w dniu 

17 sierpnia 2011 roku. 

 

7) Uchwalenie projektu przez Radę Gminy 
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Uchwalenie projektu Planu Rozwoju Lokalnego odbywa się według procedury budżetowej, czyli 

najpierw opinie wyrażają komisje Rady, a następnie (w głosowaniu) Rada Gminy (do końca 

września 2011 roku). 

 

7.2. Projekty i zadania inwestycyjne w 2011 roku 
 

W 2011 roku gmina zrealizuje inwestycje na łączną kwotę 17.727.350 zł. Zestawienie tych 

przedsięwzięć w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela 7.2. Wydatki majątkowe gminy w 2011 roku 

Transport i łączność 

Budowa ścieżki pieszo rowerowej Lusówko - Jankowice (ul. Jankowicka) cd. etapu I 

Budowa ścieżki pieszo rowerowej Lusowo - Przeźmierowo ul. St. Batorego od ul. Batorowskiej do Aka-

cjowej etap II 

Budowa chodnika w Tarnowie Podgórnym ul. Rokietnicka odcinek do ul. Marianowskiej 

Projekt budowy ulicy Tarnowskiej w Lusówku odcinek od ul. Jankowickiej do Grabowej 

Budowa dróg w Przeźmierowie - ul. Wiśniowa, Kasztanowa, Poziomkowa, Czereśniowa i Sadowa 

Budowa dróg w Sadach - ul. Za Motelem 

Budowa dróg w Sierosławiu - ul. Leśna 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż j. Lusowskiego 

Budowa dróg w Tarnowie Podgórnym - ul. Żonkilowa/Nasturcjowa 

Budowa dróg w Chybach - ul. Pagórkowa 

Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie (etap I) 

Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy 

Turystyka 

Budowa mola w Chybach 

Budowa pomostów przy jeziorze w Lusówku 

Gospodarka mieszkaniowa 

Budowa budynku komunalnego 

Budowa garaży blaszanych 

Administracja publiczna 

Przebudowa wejścia głównego do Urzędu Gminy w Tarnowie przy ul. Poznańskiej 115 

Budowa tablic informacyjno-reklamowych 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 

Przebudowa parkingu  przed budynkiem straży gminnej 

Budowa sieci monitoringu 

Oświata i wychowanie 

Modernizacja instalacji elektrycznej w szkole podstawowej w Przeźmierowie 

Przebudowa bieżni na boisku przy szkole podstawowej w Lusowie 

Termomodernizacja elewacji szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym 

Budowa budynku gospodarczego przy szkole podstawowej w Tarnowie Podgórnym 
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Budowa przedszkola w Przeźmierowie 

Modernizacja kuchni w przedszkolu w Lusowie 

Gospodarka komunalna 

Kanalizacja deszczowa na terenie gminy w tym budowa kanalizacji deszczowej na ul. Topolowej i Lipo-

wej w Sadach 

Modernizacja kanalizacji deszczowej na os. "Rubinowym" 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Wysogotowie 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Baranowie (Przeźmierka) 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Lusówku os. Morskie 

Budowa zastawki na Samie w Jankowicach 

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Rumianku (teren przy świetlicy) 

Elektryfikacja 

Utrzymanie zieleni 

Urządzenie parku Gen. Muśnickiego (renowacja) w Lusowie 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Modernizacja klimatyzacja w Domu Kultury "Sezam"  (Sali GOK, ul. Ogrodowa  TP) 

Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej w TP pod potrzeby biblioteki 

 

 

Kultura fizyczna i sport 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu 

Wykonanie i montaż piłkochwytów w Sadach 

Wykonanie i montaż piłkochwytów w Jankowicach 

Budowa placów zabaw na terenie gminy 

Źródło: Urząd Gminy 

 

7.3. Kluczowe projekty i zadania inwestycyjne w latach 2012-2016 
 

Jak wspomniano wyżej (rozdz. 6.2.5.), generalnie wydatki na zadania majątkowe nie podlegają 

prognozowaniu w ramach Wieloletniego Planu Finansowego (tak jak wydatki bieżące), lecz są 

szacowane w dalszej kolejności w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W przypadku 

niniejszego opracowania wyjątek stanowi kilka projektów inwestycyjnych w 2012 roku, 

będących kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w 2011 roku oraz wydatki na budowę 

pływalni: 

 Wydatki na wniesienie wkładu do spółki celowej w wysokości 15 mln zł w 2012 roku; są 

to środki na budowę pływalni 

 Budowa dróg w Sadach - ul. Za Motelem – 350 tys. zł w 2011 roku i 700 tys. zł w 2012 

roku 

 Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie – 700 tys. zł w 2011 roku i 800 tys. zł 

w 2012 roku 

 Budowa chodnika w Tarnowie - ul. Rokietnicka – 300 tys. zł w 2011 roku i 300 tys. zł 

w 2012 roku 

 Budowa dróg w Chybach - ul. Pagórkowa – 300 tys. zł w 2011 roku i 900 tys. zł w 2012 

roku. 

Łączna kwota powyższych wydatków w 2012 roku (17.700.000 zł) oczywiście zmniejszyła 

łączną kwotę dostępnych środków na wydatki majątkowe. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie kluczowych zadań, proponowanych do zrealizowania 

w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Zadania są w tym miejscu pogrupowane są według 

sołectw (z wyjątkiem zadań ponadlokalnych), a w poszczególnych sołectwach według ważności. 

 

W zestawieniu ujęto także dwie pozycje z wydatków bieżących – „Remonty dróg” oraz 

„Inwestycje - wodociągi i kanalizacja sanitarna, realizowane przez TP-KOM Sp. z o.o.” – ten 

drugi wydatek jest dotacją, przekazywaną własnej spółce, która realizuje inwestycje gminne. 

 

Wszystkie wydatki zostaną sfinansowane z środków własnych gminy. Jednak jeżeli w kolejnym 

okresie programowania unijnych środków pomocowych (czyli w latach 2014-2020) pojawią się 

możliwości dofinansowania zadań z funduszy bezzwrotnych, gmina będzie starała się z tego 

skorzystać, a wygospodarowane kwoty środków własnych będą mogły być przeznaczone na 

kolejne projekty rozwojowe. 

 

Łączna wartość przedstawionych niżej wydatków na lata 2012-2016 wynosi 134.290.000 zł, w 

tym: 

 W 2012 roku – 38.610.000 zł 

 W 2013 roku – 23.350.000 zł 

 W 2014 roku – 23.120.000 zł 

 W 2015 roku – 21.220.000 zł 

 W 2016 roku – 27.990.000 zł. 



Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne 

 

 

 

106 

 

Tabela 7.3. Plan wydatków majątkowych gminy w latach 2012-2016 

L.p. Wyszczególnienie 
Termin 

realizacji 

Łączna 

wartość w zł 
2012 2013 2014 2015 2016 

Wartość w zł 

w latach 

2012-2016 

Uwagi 

Inwestycje ponadlokalne 

1. Udział w budowie dróg z przedsiębiorcami 2012-2016 2 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 2 500 000  m.in. Wysogotowo, Swadzim 

2. 
Budowa infrastruktury drogowej dla ożywienia 

terenów aktywizacji gospodarczej 
2012-2013 6 500 000 3 000 000 3 500 000       6 500 000 

Budowa węzła na drodze 

krajowej  nr 92 na skrzyżowaniu  

z ulicą Pocztową w Tarnowie 

Podgórnym 

3. Remonty dróg 2012-2016 8 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 Tłuczniowanie 

4. 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych 
2016 1 000 000         1 000 000 1 000 000 OPS 

5. Aquapark 2012 15 000 000 15 000 000         15 000 000 Aport celowy do spółki 

6. 
Inwestycje - wodociągi i kanalizacja sanitarna   

realizowane przez TP-KOM Sp. z o.o. 
2012-2016 20 500 000 2 500 000 3 500 000 3 500 000 5 000 000 6 000 000 20 500 000 

M. in. budowa II ciągu 

bioreaktora 

7. Budowa mieszkań komunalnych  2011-2013 4 800 000 2 000 000 2 000 000       4 000 000 800 tys. zł na 2011 r. 

8. Renowacja elewacji budynku Urzędu Gminy 2012 300 000 300 000         300 000   

Baranowo 

9. 
Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją 

deszczową na ul. Letniskowej 
2012-2013 1 500 000 500 000 1 000 000       1 500 000 Kostka eko 

10. 
Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją 

deszczową ul. Rolna 
2011 i 2014 1 300 000     800 000     800 000 500 tys. zł na 2011 r. 

11. 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Budowlanych i os. Rubinowym 
2011-2012 800 000 500 000         500 000 300 tys. zł na 2011 r. 

12. Modernizacja ul. Rzemieślniczej 2013-2014 800 000   300 000 500 000     800 000 Od Kościelnej do Wichrowej 

13. 
Budowa nawierzchni, chodnika oraz z kanalizacji 

deszczowej ul. Wspólna 
2015-2017 3 000 000       1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 mln zł na 2017 r. 

14. 
Budowa nawierzchni wraz z kanalizacją 

deszczową ul. Za Miedzą 
2016 340 000         340 000 340 000   

15. 
Budowa III etapu zbiornika retencyjnego w 

Baranowie (droga dojazdowa, rozbiórka grobli) 
2012-2014 1 500 000 500 000 200 000 800 000     1 500 000   

16. 
Budowa placów zabaw (ul. Biała, Os. Rubinowe, 

ul. Spokojna) 
2012-2014 180 000 50 000 100 000 30 000     180 000   
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17. Budowa świetlicy wiejskiej 2016-2017 1 000 000         100 000 100 000 900 tys. zł na 2017 r. 

18. wygłuszenie hali sportowej w Baranowie 2012 150 000 150 000         150 000   

Batorowo 

19. 
Utwardzenie drogi na odcinku Batorowo-Swadzim 

ul. Widok 
2013-2014 1 000 000   350 000 650 000     1 000 000   

20. 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Stefana 

Batorego 
2012 900 000 900 000         900 000 Ok. 900 m od nr 41 do ul. Nowej 

21. Utwardzenie ulicy Batorowskiej 2015 100 000       100 000   100 000   

22. 
Renowacja elewacji świetlicy wiejskiej w 

Batorowie 
2012 20 000 20 000         20 000   

Ceradz Kościelny 

23. 
Ułożenie nowego chodnika po jednej stronie jezdni 

na dł. 100mb na ul. Palaczówka 
2013 70 000   70 000       70 000   

24. 
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej z 

odwodnieniem ul. Bociana 
2016 250 000         250 000 250 000 Brak możliwości odwodnienia 

25. 
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej z 

odwodnieniem ul. Orła 
2016 250 000         250 000 250 000 Brak możliwości odwodnienia 

26. Boisko przy Szkole Podstawowej 2014 300 000     300 000     300 000  Boisko wielofunkcyjne 

Chyby 

27. Przebudowa ul. Lipowej 2014-2015 700 000     300 000 400 000   700 000   

28. Przebudowa ul. Pagórkowej 2011-2012 1 200 000 900 000         900 000 300 tys. zł na 2011 r. 

29. Budowa chodnika na ul. Szkolnej 2015-2016 450 000       250 000 200 000 450 000   

30. 
Budowa deszczówki na ul. Szkolnej (deszczówka 

600 m) 
2013 300 000   300 000       300 000   

31. Budowa mola 2014 300 000     300 000     300 000   

Góra 

32. 
Nowa nawierzchnia na ul. Krętej (od ul. 

Szamotulskiej w stronę wysypiska gminnego) 
2014 300 000     300 000     300 000   

33. Budowa oświetlenia ul. Długiej 2015 170 000       170 000   170 000   

34. Budowa oświetlenia ul. Przełaj (od ulicy Krętej) 2012 65 000 65 000         65 000   

35. 
Położenie nowej nawierzchni na ul. Szkolnej (od 

ulicy Krętej do Szamotulskiej) 
2016 300 000         300 000 300 000   

36. Malowanie świetlicy  2014 20 000     20 000     20 000 
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Jankowice 

37. 
Dokończenie ścieżki pieszo-rowerowej do Ceradza 

Kościelnego 
2013 500 000   500 000       500 000   

38. Ścieżka rowerowa do Lusówka 2015 500 000       500 000   500 000   

39. Naprawa zastawki na rzece Samie 2011-2012 230 000 200 000         200 000 30 tys. zł na projekt w 2011 r. 

40. Poprawa odwodnienia ul. Leśnej 2013 100 000   100 000       100 000 Przedłużenie rowu przydrożnego 

41. 
Remont świetlicy wiejskiej (elewacja i malowanie 

wewn.)  
2014 50 000     50 000     50 000   

42. Park (ogrodzenie, aleje, ścieżki zdrowia) 2012-2014 250 000 100 000 100 000 50 000     250 000   

Kokoszczyn 

43. 
Budowa drogi asfaltowej Kokoszczyn - Tarnowo 

Podgórne 
2013 800 000   800 000       800 000   

44. Budowa chodnika na ul. Lipowej (500 mb) 2014 200 000     200 000     200 000   

45. 
Wykonanie boiska do gry w koszykówkę i 

siatkówkę 
2012 40 000 40 000         40 000   

Lusowo 

46. 
Wykonanie nawierzchni i kanalizacji  deszczowej 

na ul. Jutrzenki 
2015-2016 1 000 000       500 000 500 000 1 000 000   

47. Budowa i modernizacja ul. Drozda i Słowika 2014 400 000     400 000     400 000 Nawierzchnia o szer. 4 m 

48. 
Budowa chodnika ul. Poznańska (od la Costy do 

ronda) 
2012 70 000 70 000         70 000   

49. Budowa chodnika na ul. Zakrzewskiej 2014 300 000     300 000     300 000   

50. 
Ścieżka pieszo rowerowa na ul. Wierzbowej (od 

sklepu w kierunku Tarnowa) 
2013 900 000   900 000       900 000 

Ścieżka pieszo-rowerowa 

Lusowo - Tarnowo 

51. Budowa chodnika na ul. Ogrodowej 2015 150 000       150 000   150 000   

52. Budowa biblioteki i remizy z remontem świetlicy 2013-2014 1 000 000   200 000 800 000     1 000 000   

53. 
Zagospodarowanie terenu – górny taras nad 

jeziorem przy plaży 
2012 100 000 100 000         100 000   

54. Budowa placu zabaw ul. Przylesie 2012 50 000 50 000         50 000   

55. Pomost na plaży jeziora Lusowskiego 2012 500 000 500 000         500 000   

56. Zjeżdżalnie wodne na plaży w Lusowie 2013 200 000   200 000       200 000   

57. Plac zabaw w centrum wsi 2014 50 000     50 000     50 000   
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Lusówko 

58. Kapitalny remont ul. Tarnowskiej 2012-2014 5 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000     5 000 000   

59. Budowa ul. Leszczynowej 2016 350 000         350 000 350 000   

60. 

Wykonanie nowej nawierzchni z chodnikiem i 

odwodnieniem od pętli autobusowej do końca ul. 

Otowskiej 

2015 1 000 000       1 000 000   1 000 000   

61. Budowa świetlicy 2013-2014 1 000 000   200 000 800 000     1 000 000   

62. 
Plaża – zagospodarowanie plaży z pomostem i 

oświetleniem 
2011-2012 200 000 200 000         200 000   

Przeźmierowo 

63. 
Remont ul. Rzemieślniczej (Rynkowa - wjazd do 

giełdy oraz złagodzenie łuku drogi) 
2011-2012 800 000 800 000         800 000 700 tys. zł na 2011 r. 

64. Budowa ul. Krótkiej 2013 280 000   280 000       280 000   

65. Budowa  ul. Malinowej 2014 422 000     400 000     400 000  

66. Budowa  ul. Słonecznej 2014 250 000     250 000     250 000   

67. Budowa ul. Składowej 2015 200 000       200 000   200 000   

68. 
Budowa ul. Wysogotowskiej (Kościelna-

Olszynowa oraz Wiosny Ludów-Leśna) 
2012 i 2016 2 500 000 1 500 000       1 000 000 2 500 000 Wiosny Ludów-Leśna - 2016 r. 

69. Remont  ul. Kościelnej 2015 800 000       800 000   800 000   

70. Rynek (wykonanie nawierzchni) 2014 1 000 000     1 000 000     1 000 000 Pow. ok. 3.000 mkw 

71. Budowa ul. Morelowej 2013 700 000   700 000       700 000   

72. Budowa chodnika na ul. Sosnowej i Olszynowej 2015 350 000       350 000   350 000   

73. Remont ul. Leśnej 2016 400 000         400 000 400 000   

74. Przebudowa istniejącego domu kultury 2013-2014 3 500 000   600 000 2 900 000     3 500 000 W tym filia biblioteki 
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75. Skatepark 2012 120 000 120 000         120 000   

76. 
Renowacja boiska do koszykówki ul. Kościelna 

46/48 - wymiana nawierzchni 
2014 250 000     250 000     250 000 

Wymiana nawierzchni + 

piłkochwyty + odwodnienie 

Rumianek 

77. 
Budowa oświetlenia ul. Nowej (odcinek od nr 1a 

w stronę Tarnowa) 
2014 60 000     60 000     60 000   

78. 
Ułożenie chodnika w stronę świetlicy na ul. 

Parkowej  (ok. 40 m) 
2013 50 000   50 000       50 000   

79. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2012 80 000 80 000         80 000   

80. Oczyszczenie stawu przy ul. Szkolnej 2012 50 000 50 000         50 000 
Oczyszczenie i umożliwienie 

dojścia do lustra wody 

81. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej 2014 100 000     100 000     100 000   

Sady 

82. 
Rozbudowa parkingu na ul. Poprzecznej (dł. 

około 100 m wzdłuż boiska sportowego) 
2012 80 000 80 000         80 000   

83. 
Wykonanie chodnika przy ul. Kwiatowej (po obu 

stronach ul. Kobylnickiej ok. 400 m) 
2012 90 000 90 000         90 000   

84. 

Budowa dróg ulic Limbowej, Jaworowej, 

Jałowcowej, Olchowej i Topolowej (pieszo-

jezdnie) 

2015-2016 1 000 000       100 000 900 000 1 000 000   

85. 
Budowa oświetlenia ulic Limbowej, Jaworowej, 

Jałowcowej, Olchowej i Topolowej 
2013 100 000   100 000       100 000 Część zamieszkała osiedla 

86. Remont ul. Poprzecznej (nawierzchnia) 2014 300 000     300 000     300 000 Nawierzchnia 

87. 
Budowa chodnika po stronie północnej ul. 

Szkolnej 
2013 100 000   100 000       100 000   

88. 
Wykonanie chodnika przy ul. Lipowej (na 

długości ok. 900 m) 
2014 200 000     200 000     200 000   

89. 

Regulacja wód opadowych na ul. Ludowej i 

Kwiatowej (położenie oporników 

wzmacniających) 

2012 100 000 100 000         100 000   

90. Budowa ulicy Za Motelem 2011-2012 1 050 000 700 000         700 000 350 tys. zł na 2011 r. 

91. Budowa przedszkola 2014-2015 3 100 000     100 000 3 000 000   3 100 000   

92. Budowa szkoły podstawowej 2015-2017 8 100 000       100 000 4 000 000 4 100 000  4 mln zł na 2017 r. 

93. Modernizacja placu zabaw dla dzieci 2012 50 000 50 000         50 000   
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94. 
Budowa pomieszczenia gospodarczego przy 

świetlicy  
2014 30 000     30 000     30 000   

95. 
Zagospodarowanie terenu zielonego przed i za 

świetlicą 
2012 35 000 35 000         35 000   

96. 
Zakup i wyposażenie kontenera socjalnego przy 

boisku sportowym 
2014 60 000     60 000     60 000   

Sierosław 

97. Budowa oświetlenia na ul. Tenisowej 2012 240 000 240 000         240 000   

98. Remonty ul. Kasztanowej, Krętej, Polanka  2012-2014 600 000 200 000 200 000 200 000     600 000   

99. Budowa ul. Okrężnej 2014-2015 700 000     200 000 500 000   700 000   

100. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 2015 400 000       400 000   400 000   

Swadzim 

101. Remont ul. Lipowej/Poznańskiej (przy garażach) 2012 200 000 200 000         200 000 
Nie dotyczy  terenów wspólnoty 

mieszkaniowej 

102. Budowa ul. Sosnowej 2014 500 000     500 000     500 000   

103. Budowa boiska sportowego 2012 400 000 400 000         400 000 
Wniosek o dofinansowanie w 

2011 r., realizacja w 2012 r. 

104. Odnowienie boiska do siatkówki plażowej 2012 10 000 10 000         10 000   

105. 

Budowa miejsca do organizacji ogniska – ławki 

częściowe zadaszenie, utwardzenie miejsca do 

palenia ognia 

2012 50 000 50 000         50 000   

Tarnowo Podgórne 

106. Remont kapitalny ul. Szkolnej  2012-2013 3 500 000 1 500 000 2 000 000       3 500 000 

Odcinek od ul.  

23 Października do końca osiedla 

Zielony Gród 

107. Remont kapitalny ul. Łąkowej  2013 700 000   700 000       700 000   

108. Remont kapitalny ul. 25 Stycznia  2014 500 000     500 000     500 000   

109. Budowa ul. Sasankowej 2014 1 000 000     1 000 000     1 000 000 
Dotyczy głównego ciągu (bez 

sięgaczy) 

110. Utwardzenie nawierzchni ul. Zbożowa, Rolna 2016-2017 1 000 000         500 000 500 000 500 tys. zł na 2017 r. 
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111. 
Budowa ul. Kalinowej, Gerberowej, Wrzosowej, 

Modrakowej  
2015-2017 1 800 000       400 000 400 000 800 000 1 mln zł na 2017 r. 

112. 
Dokończenie chodnika ul. Rokietnickiej (do 

granicy gminy) 
2011-2012 600 000 320 000         300 000 300 tys. zł na 2011 r. 

113. Budowa domu Kultury w Tarnowie Podgórnym 2014-2016 7 100 000     100 000 3 000 000 4 000 000 7 100 000   

114. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 23 

Października 34- Szkoła Podstawowa 
2012 400 000 400 000         400 000   

115. 
Budowa boiska ze sztuczną trawą przy ul. 23 

Października 34 
2016 3 200 000         3 200 000 3 200 000 

Boisko pełnowymiarowe o wym. 

45m x 90m 

116. 
Renowacja dwóch boisk z poliuretanu w obiekcie 

OSIR ul. Nowa 15 (Piłka Ręczna, Koszykówka) 
2014 300 000     300 000     300 000 Wymiana nawierzchni 

117. 
Budowa placów zabaw (ul. Ogrodowa, os. Zielony 

Gród i Graczykowe) 
2012 i 2014 130 000 30 000   100 000     130 000   

Wysogotowo 

118. Budowa ul. Wierzbowej 2011-2016 4 450 000 250 000 800 000 800 000 800 000 800 000 3 450 000 1 mln zł na 2011 r. 

119. 

Oczyszczenie, udrożnienie i modernizacja cieku 

wodnego Skórzynka (Ju-5). Naprawa i udrożnienie 

systemu melioracyjnego wsi Wysogotowo 

2012 250 000 250 000         250 000   

120. 
Budowa dalszego odcinka chodnika na ul. 

Skórzewskiej do ul. Grzybowej 
2014 120 000     120 000     120 000   

121. Ogrodzenie terenu wokół świetlicy 2012 30 000 30 000         30 000   

   RAZEM  
  

145 292 000 38 630 000 23 350 000 23 120 000 21 220 000 27 990 000 134 290 000 
4.302.000 zł - 2011 r. 7.400.000 

zł - 2017 r. 
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7.4. Lista zadań rezerwowych do Planu Rozwoku Lokalnego   
 

7.4.1.  Zadania  niezrealizowane w ramach PRL 2008-2013 i nie umieszczone 

     w powyższym Planie: 
 

1.  Drogi :   

•  ul. Jarzębinowa, Jagodowa, Zacisze  ( Przeźmierowo ) 

•  ul. Zbożowa, Pszenna, Stolarska ( Wysogotowo ) 

•  ul. Przylesie ( Lusowo ) 

•  ciąg pieszo – rowerowy ul. 23 Października – Nowa ( Tarnowo Podgórne ) 

2.  Pozostałe zadania :  

•  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lusówku  

•  rewitalizacja pałacu w Jankowicach 

7.4.2. Zadania  wymagające przyspieszenia realizacji: 

 

     1.  Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych – zaplanowany termin : 2016r.  

 

     2.  Świetlica wiejska w Baranowie – zaplanowany termin : 2016r.  
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8. PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY PO 

REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH 
 

8.1. Obsługa zadłużenia w świetle nowej ustawy o finansach publicznych 
 

Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła między innymi 

zmiany w procedurach ostrożnościowych, związanych z zadłużaniem się przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

 

Dotychczasowe limity: 

 60% długu do dochodów 

 15% stosunku obsługi zobowiązań do dochodów 

zostały zastąpione następującym zapisem (art. 243, ust. 1): 

 

„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, 

którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po 

roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w 

art. 89 ust. 1 i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-

4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do 

planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 

budżetu, obliczoną według wzoru: 

 

 
 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

R -     planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, 

o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 

wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, 

O -     planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 

89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 

określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych 

poręczeń i gwarancji, 

D -     dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, 

Db -   dochody bieżące, 

Sm -   dochody ze sprzedaży majątku, 

Wb -   wydatki bieżące, 

n -       rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-1 -   rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 

n-2 -   rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, 

n-3 -   rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 
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Nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2010 roku. 

 

Z chwilą uchwalenia budżetu jst na 2011 rok pojawił się obowiązek obliczania i publikowania 

nowego wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia, natomiast zaczyna on obowiązywać od 1 

stycznia 2014 r. 

 

Prognoza kwoty długu i spłaty zadłużenia według poprzedniej, ale jeszcze obowiązującej do 

2012 roku w tym zakresie poprzedniej ustawy, została przedstawiona na Wykresie 8.2. 

Wskaźnik poziomu długu do dochodów wynosi w latach 2011-2013 odpowiednio 45,89%, 

37,79% i 38,68%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów – 6,26%, 6,70% i 

7,23%, więc Gmina spełnia ustawowe wymogi ostrożnościowe. 

 

W ramach przeprowadzonych analiz uwzględniono również wymogi nowej ustawy, porównując 

w każdym roku prognozy obsługę zadłużenia do planowanej nadwyżki operacyjnej za ostatnie 

3 lata. Okazuje się, że w każdym roku prognozy Gmina spełnia wymogi nowej ustawy, 

to znaczy wskaźnik obsługi zadłużenia jest zawsze niższy od wskaźnika średniej nadwyżki 

operacyjnej za 3 poprzednie lata. Zilustrowano to na poniższym wykresie. 

 

Wykres 8.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu 
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37,3%
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Wskaźnik zadłużenia - art. 170 upf z 2005 r. Wskaźnik obsługi zadłużenia

15% limit z art. 169 ulf z 2005 r. Limit z art. 243 upf z 2009 r.

 

Źródło: Projekcja programu MAFI 
 

Poniżej przedstawiono dodatkowo informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013. 
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Tabela 8.1. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych w latach 2011-2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Dochody bieżące (Db) 106 497 156 106 146 755 109 131 390 110 124 646 117 831 968 121 851 327 

Dochody ze sprzedaży 

majątku (Sm) 346 634 583 950 3 672 350 4 270 000 16 000 000 800 000 

Dochody ogółem (D) 106 943 290 108 515 279 127 267 996 114 394 646 133 831 968 122 651 327 

Wydatki bieżące (Wb) 69 919 015 80 537 309 90 239 334 99 908 275 97 443 728 100 709 450 

Koszt obsługi zadłuże-

nia (O) 98 786 770 912 1 594 824 2 451 175 2 242 325 2 241 763 

Spłata rat kapitało-

wych (R) 1 485 720 1 699 880 2 950 316 4 705 280 6 728 928 6 628 928 

Zadłużenie na koniec 

roku (Z) 19 814 280 40 454 400 57 504 084 52 498 804 50 569 876 47 440 948 

Z/D 18,53% 37,28% 45,18% 45,89% 37,79% 38,68% 

(R+O)/D 1,48% 2,28% 3,57% 6,26% 6,70% 7,23% 

 

Wyliczenie (Db+Sm-

Wb) 36 924 775 26 193 396 22 564 406 14 486 371 36 388 240 21 941 876 

do dochodów ogółem 

(D) 0,345274 0,241380 0,177298 0,126635 0,271895 0,178896 

w % 34,53% 24,14% 17,73% 12,66% 27,19% 17,89% 

Średnia z 3 poprzed-

nich lat    0,254651 0,181771 0,191943 

w %    25,47% 18,18% 19,19% 

Kwotowy limit R+0 

wg nowej ufp    29 130 692 24 326 779 23 542 038 

Kwotowy limit R+0 

wg starej ufp (15%)    17 159 197 20 074 795 18 397 699 

Wskaźnik zadłużenia - 

art. 170 upf z 2005 r. 18,53% 37,28% 45,18% 45,89% 37,79% 38,68% 

Wskaźnik obsługi 

zadłużenia 1,48% 2,28% 3,57% 6,26% 6,70% 7,23% 

15% limit z art. 169 

upf z 2005 r. 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Limit z art. 243 upf z 

2009 r.    25,47% 18,18% 19,19% 

Źródło: Projekcja programu MAFI 
 

 

8.2. Zestawienie danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
 

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono dane budżetowe Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne oraz zestawienie przedsięwzięć do WPF. W zestawieniu 

przedsięwzięć zostały uwzględnione tylko te przedsięwzięcia, które mają charakter wieloletni. 
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Tabela 8.2. Zestawienie danych budżetowych WPF 

L.p. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 114 394 646 133 831 968 122 651 327 126 628 703 130 770 713 137 988 008

a 110 124 646 117 831 968 121 851 327 126 028 703 130 370 713 137 788 008

88 307 087 96 700 457 99 778 979 102 971 358 106 282 074 112 619 536

 podatki i opłaty lokalne 42 354 043 47 332 774 48 492 219 49 689 099 50 924 818 55 104 585

udziały we wpływach z podatku dochodowego 40 254 311 43 360 020 45 137 781 46 988 430 48 914 956 50 920 469

dochody z majątku gminy (oprócz dochodów majątkowych) 2 195 300 2 425 519 2 486 157 2 548 311 2 612 019 2 677 319

pozostałe dochody 3 503 433 3 582 144 3 662 822 3 745 518 3 830 281 3 917 163

21 817 559 21 131 511 22 072 348 23 057 345 24 088 640 25 168 472

subwencje ogólne z budżetu Państwa 15 725 674 16 511 958 17 337 556 18 204 433 19 114 655 20 070 388

dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące 6 091 885 4 619 553 4 734 792 4 852 912 4 973 985 5 098 084

b 4 270 000 16 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

c 4 270 000 16 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

0 0 0 0 0 0

2 97 457 100 95 201 403 98 467 688 101 790 630 105 671 645 109 112 187

a 34 749 237 35 389 218 36 272 698 37 178 266 38 106 472 39 057 884

62 707 863 59 812 185 62 194 989 64 612 364 67 565 173 70 054 302

5 500 000 2 500 000 3 500 000 3 500 000 5 000 000 6 000 000

1 885 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

55 322 863 56 312 185 57 694 989 59 112 364 60 565 173 62 054 302

b 9 201 100 9 226 128 9 456 781 9 693 200 9 935 530 10 183 918

c 0 0 0 0 0 0

d
gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitów 

spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169 sufp
0 0 0 0 0 0

e 4 392 4 392 4 392 0 0 0

3 16 937 546 38 630 565 24 183 639 24 838 074 25 099 068 28 875 821

4 7 946 259 0 0 0 0 0

a 7 946 259 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 24 883 805 38 630 565 24 183 639 24 838 074 25 099 068 28 875 821

7 7 156 455 8 971 253 8 870 691 9 326 245 9 751 241 9 532 904

a 4 705 280 6 728 928 6 628 928 7 184 484 7 842 590 7 998 554

b 2 451 175 2 242 325 2 241 763 2 141 761 1 908 651 1 534 351

8 0 0 0 0 0 0

9 17 727 350 29 659 312 15 312 948 15 511 829 15 347 826 19 342 917

10 17 727 350 35 110 000 18 850 000 17 620 000 14 220 000 19 990 000

17 727 350 20 110 000 18 850 000 17 620 000 14 220 000 19 990 000

17 727 350 20 110 000 18 850 000 17 620 000 14 220 000 19 990 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 15 000 000 0 0 0 0

a 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000

11 0 5 000 000 3 500 000 2 000 000 0 0

12 0 -450 688 -37 052 -108 171 1 127 826 -647 083

13 52 498 804 50 569 876 47 440 948 42 256 464 34 413 874 26 415 320

a 0 0 0 0 0 0

b 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0

7 156 455 8 971 253 8 870 691 9 326 245 9 751 241 9 532 904

15 6,3% 6,7% 7,2% 7,4% 7,5% 6,9%

12,7% 27,2% 17,9% 17,9% 17,7% 19,8%

a 25,5% 18,2% 19,2% 19,2% 21,0% 17,8%

16 tak tak tak tak tak tak

17
6,3% 6,7% 7,2% xxx xxx xxx

18 45,9% 37,8% 38,7% xxx xxx xxx

19 99 908 275 97 443 728 100 709 450 103 932 391 107 580 296 110 646 537

20 117 635 625 132 553 728 119 559 450 121 552 391 121 800 296 130 636 537

21 -3 240 979 1 278 240 3 091 876 5 076 312 8 970 417 7 351 471

22 7 946 259 5 000 000 3 500 000 2 000 000 0 0

23 4 705 280 6 728 928 6 628 928 7 184 484 7 842 590 7 998 554

Wynik budżetu (1 - 20)

Przychody budżetu (4+5+11)

Rozchody budżetu (7a + 8)

fundusze strukturalne i inne zagraniczne śr. bezzwrotne

dotacje krajowe

wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

Wydatki ogółem (10+19)

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca 

na dany rok budżetowy

Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych

pozostałe wydatki rzeczowe

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:

wydatki bieżące, objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

wydatki bieżące na obsługę długu

środki własne (w tym kredyty i pożyczki)

Spłata i obsługa długu, z tego:

dochody własne:

subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe:

dochody majątkowe, w tym:

ze sprzedaży majątku

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 

angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)

Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

Wydatki majątkowe, w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne, finansowane z:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych), w tym:

remonty dróg

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata

Kwota długu, w tym:

Wynik finansowy budżetu (9-10+11)

zakup i objęcie akcji i udziałów

łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp

Inne przychody, nie związane z zaciągnięciem długu

Środki do dyspozycji (3+4+5)

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do 

spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

Wydatki bieżące razem (2 + 7b)

Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 

169 sufp

Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - w danym roku

LATA

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki rzeczowe, w tym:

dopłaty do spółki PT KOM

dochody bieżące:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, 

w tym:

związane z funkcjonowaniem organów JST

Dochody ogółem, w tym:

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)

pozostałe dochody majątkowe

 

Źródło: Projekcja programu MAFI 
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Z powyższego zestawienia wynika, że wynik budżetu (poz. 21) jest w całym okresie planu, czyli 

w latach 2012-2016, dodatni. Oznacza to, że proces planowania finansowego i inwestycyjnego 

był prawidłowy, bowiem gmina jest w stanie sfinansować wszystkie zaplanowane inwestycje, 

zachowując znaczną rezerwę na realizację ewentualnych kolejnych przedsięwzięć. 

 

Tabela 8.3. Zestawienie przedsięwzięć do WPF 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

80 862 738 2 562 3 476 392 14 399 392 13 834 392 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 862 738

15 738 2 562 4 392 4 392 4 392 0 0 0 0 15 738

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

80 847 000 0 3 472 000 14 395 000 13 830 000 12 510 000 11 500 000 17 740 000 7 400 000 80 847 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

15 738 2 562 4 392 4 392 4 392 0 0 0 0

15 738 2 562 4 392 4 392 4 392 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Gwarancje i poręczenia, udzielane przez 

jednostki samorządu terytorialnego (razem)

wydatki bieżące

    C.2. Programy, projekty lub zadania bieżące 

II. Umowy, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności 

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

I. Programy, projekty lub zadania (razem)

wydatki bieżące

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki majątkowe

Limit 

zobowiązań
Nazwa i cel

Łączne nakłady 

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

    A.1. Programy, projekty lub zadania majątkowe

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

A. Programy, projekty lub zadania, związane z programami, 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, 

ust. 1, pkt 2 i 3 (razem)

Przedsięwzięcia ogółem

    C.1. Programy, projekty lub zadania majątkowe

    B.1. Programy, projekty lub zadania majątkowe

    B.2. Programy, projekty lub zadania bieżące 

B. Programy, projekty lub zadania, związane umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

    A.2. Programy, projekty lub zadania bieżące 

C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

 

Źródło: Projekcja programu MAFI 
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9. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI 
 

 

9.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy 
 

30 czerwca 2009 roku Uchwałą nr LI/483/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne została przyjęta 

Strategia Rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne. Komisja ds. Opracowania Strategii Rozwoju 

Gminy uzgodniła następującą postać misji gminy: 

 

Tarnowo Podgórne gminą zharmonizowanego i intensywnego rozwoju, przyjazną dla ludzi 

i środowiska, dbającą o rozwój następnych pokoleń, budującą społeczeństwo obywatelskie. 

 

Realizacji misji gminy ma służyć rozbudowany układ celów: 

 

Cel nadrzędny: Stworzenie optymalnych warunków zamieszkania. 

 

Cel główny: Zrównoważony, zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej, społecznie 

zaakceptowany, dynamiczny rozwój gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału 

gospodarczego i ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.  

 

Cele strategiczne: 

A. Utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego 

B. Troska o ład przestrzenny 

C. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego 

D. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji 

E. Dbałość o czystość i estetykę otoczenia 

F. Wszechstronne przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach wyższych 

oraz nauki zawodu 

G. Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej do stanu przewyższającego średni poziom 

w województwie wielkopolskim 

H. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

I. Podniesienie poziomu świadomości kulturowej 

J. Restrukturyzacja rolnictwa 

K. Zapobieganie stepowieniu terenów gminy 

 

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie programy są w pełni zgodne z celami strategicznymi 

przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy. Konsekwentnie, także zgłoszone projekty przyczyniać 

się będą do osiągania tychże celów. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 9.1. 

 

Tabela 9.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy 

Cel strategiczny 
Zgodność projektów inwestycyjnych (numer 

zgodny z tabelą 7.3.) 

Utrzymanie dotychczasowego tempa 

rozwoju gospodarczego 

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 

51, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 

77, 78, 83, 84, 85, 86, 8 

7, 88, 89, 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 118, 119, 120 

Troska o ład przestrzenny 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24, 
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25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 

Zachowanie i ochrona środowiska 

naturalnego 

6, 9, 10, 11, 14, 15, 30, 39, 40, 46, 53, 55, 65, 80, 

81, 89, 95, 106, 109, 118, 119 

Stworzenie warunków do wypoczynku 

i rekreacji 

5, 16, 17, 18, 22, 26, 31, 36, 37, 38, 41, 42, 50, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 

82, 93, 94, 95, 96, 100, 103, 104, 105, 113, 114, 

115, 116, 117, 121 

Dbałość o czystość i estetykę otoczenia 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 46, 50, 52, 53, 55, 59, 62, 70, 76, 79, 80, 81, 89, 

104, 105, 106, 109, 116, 118, 119 

Wszechstronne przygotowanie 

młodzieży do kontynuacji nauki w 

szkołach wyższych oraz nauki zawodu 

4, 52 

Podniesienie poziomu opieki 

zdrowotnej do stanu przewyższającego 

średni poziom w województwie 

wielkopolskim 

4, 7, 42 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 4, 22, 36, 41, 52, 61, 70, 74, 79, 94, 95, 113, 121 

Podniesienie poziomu świadomości 

kulturowej 

4, 22, 36, 41, 52, 61, 70, 74, 79, 94, 95, 113, 121 

Zapobieganie stepowieniu terenów 

gminy 

15, 39, 119 

Źródło: Opracowanie własne 

 

9.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Powiatu 
 

Rada Powiatu Poznańskiego przyjęła uchwałą nr XXXVII/348/II/2006 z dnia 13 stycznia 2006 

roku Strategię Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013. W trakcie uzgodnień 

i konsultacji społecznych uzgodniono misję powiatu, wizję jego rozwoju oraz cele strategiczne, 

w następującym kształcie: 

 

Misja samorządu: Rozwijamy potencjał naszego powiatu dla dobra jego mieszkańców, dbając 

o środowisko naturalne w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Wizja rozwoju: Powiat poznański, tworząc z miastem Poznaniem aglomerację poznańską, 

rozwija się bardzo dynamicznie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Stopa 

bezrobocia spada, a mieszkańcy powiatu mają łatwy dostęp do pracy, edukacji, miejsc 

wypoczynku, kultury i opieki zdrowotnej. Duża liczba mieszkańców powiatu nie stwarza 

zagrożenia dla środowiska naturalnego, lecz pozytywnie oddziałuje na rozwój szkolnictwa 

i usług komercyjnych. 

 

Cele strategiczne: 

A. Kształtowanie przestrzeni podwyższające jakość życia oraz wspieranie rozwoju 

gospodarczego powiatu 

A.1. Rozwój systemu komunikacji drogowej 
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A.2. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

A.3. Rozwój przedsiębiorczości w powiecie – tworzenie platformy współpracy 

z przedsiębiorcami 

A.4. Poprawa i rozwój usług publicznych 

B. Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców oraz dostosowanie ich kwalifikacji 

i kompetencji do potrzeb rynku pracy w aglomeracji poznańskiej 

B.1. Rozwój systemu oświaty w powiecie 

B.2. Promocja zatrudnienia, ograniczenie zjawiska wysokiego poziomu bezrobocia 

i elimanacja jego negatywnych skutków 

C. Wzrost integracji społecznej, poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa publicznego 

mieszkańców 

C.1. Wzrost spójności i wzmocnienie integracji społecznej  

C.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu – rozwój systemu opieki zdrowotnej 

C.3. Podwyższenie stanu i poczucia bezpieczeństwa w powiecie 

C.4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego  

D. Zwiększenie efektywności wykorzystania walorów przyrodniczych i potencjału 

kulturowego 

D.1. Rozwój potencjału turystycznego powiatu 

D.2. Rozwój działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej  

 

Projekty przyjęte do realizacji w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego wpisują się w cele 

strategiczne powiatu poznańskiego. Odwzorowanie przedstawiono w Tabeli 9.2. 

 

Tabela 9.2. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi powiatu poznańskiego 

Cel strategiczny 
Zgodność projektów inwestycyjnych (numer 

zgodny z tabelą 7.3.) 

Kształtowanie przestrzeni 

podwyższające jakość życia oraz 

wspieranie rozwoju gospodarczego 

powiatu 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121 

Wzrost poziomu wykształcenia 

mieszkańców oraz dostosowanie ich 

kwalifikacji i kompetencji do potrzeb 

rynku pracy w aglomeracji poznańskiej 

4 

Wzrost integracji społecznej, poprawa 

zdrowotności i bezpieczeństwa 

publicznego mieszkańców 

4, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 

37, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

69, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 118, 120, 121 

Zwiększenie efektywności 

wykorzystania walorów przyrodniczych 

i potencjału kulturowego 

15, 17, 22, 31, 36, 41, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 

70, 74, 75, 79, 80, 81, 94, 95, 105, 113, 119, 121 

Źródło: Opracowanie własne 
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9.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa 
 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005 roku przyjął dokument 

określający Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. W dokumencie 

przyjęto, że najważniejszymi determinantami rozwoju województwa będą skutki integracji 

europejskiej, globalizacji gospodarki i społeczeństwa oraz ewentualnych zmian modelu 

funkcjonowania państwa w kierunku jego decentralizacji i ograniczania zakresu kompetencji. 

 

W ramach dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja 

województwa wielkopolskiego przedstawiona jest jako dążenie do uczynienia województwa 

regionem nowoczesnym i zintegrowanym. Samorząd województwa za cel generalny postawił 

sobie: 

 

POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA, SYSTEMU EDUKACJI, RYNKU 

PRACY, GOSPODARKI ORAZ SFERY SPOŁECZNEJ SKUTKUJĄCA WZROSTEM 

POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

 

Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb 

społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów 

strategicznych: 

 

 DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO WYZWAŃ XXI WIEKU 

 ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA POTENCJAŁÓW 

ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA 

 WZROST KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW I PROMOCJA ZATRUDNIENIA 

 WZROST SPÓJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO 

 

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami 

i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 9.3. 

 

 

Tabela 9.3. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Cel strategiczny Cele szczegółowe 
Zgodność projektów 

inwestycyjnych (numer zgodny z 

tabelą 7.3.) 

DOSTOSOWANIE 

PRZESTRZENI DO 

WYZWAŃ XXI 

WIEKU 

 Poprawa stanu środowiska i 

racjonalne gospodarowanie 

zasobami przyrodniczymi 

 Wzrost spójności 

komunikacyjnej oraz 

powiązań z otoczeniem 

 Przygotowanie i racjonalne 

wykorzystanie terenów 

inwestycyjnych 

1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 

89, 90, 95, 98, 99, 101, 102, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

118, 119, 120, 121 
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ZWIĘKSZENIE 

EFEKTYWNOŚCI 

WYKORZYSTANIA 

POTENCJAŁÓW 

ROZWOJOWYCH 

WOJEWÓWÓDZTWA 

 Zwiększenie udziału usług 

turystycznych i rekreacji w 

gospodarce regionu 

5, 31, 55, 56, 62, 75 

WZROST SPÓJNOŚCI 

I BEZPIECZEŃSTWA 

SPOŁECZNEGO 

 Poprawa warunków 

mieszkaniowych 

 Wzrost bezpieczeństwa 

 Budowa kapitału 

społecznego na rzecz 

społeczeństwa 

obywatelskiego 

 Wzrost udziału sportu i 

rekreacji w życiu 

mieszkańców regionu 

 

4, 7, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 

29, 31, 33, 3, 36, 37, 38, 41, 42, 

44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 

85, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 

116, 117, 118, 120, 121 

Źródło: Opracowanie własne 
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10. SYSTEM WDRAŻANIA 
 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo Podgórne jest realizowany 

w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, jako system działający 

właściwie również w przypadku niekorzystania z funduszy strukturalnych. Unia Europejska 

nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych 

funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które 

zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999.r. 

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł 

ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza 

konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad 

wykorzystania danych środków finansowych. 

 

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego 

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego gminy 

Tarnowo Podgórne będzie pełnił specjalnie powołany zespół, w skład, którego wejdą: 

 Wójt Gminy 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 II Zastępca Wójta Gminy 

 Skarbnik Gminy 

 Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy. 

 

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

 Ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu 

 Zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 

konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad 

zawierania kontraktów publicznych 

 Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach Planu 

 Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Planu 

 Przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do 

rocznego raportu o nieprawidłowościach 

 Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu. 

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać 

z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. 

 

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego 

 

Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego jest 

odpowiedzialny za: 

 Kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – 

beneficjentów pomocy 

 Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami 

w Planie 

 Ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów 

 Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów  
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11. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA 

SPOŁECZNA 
 

 

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

posiada Wójt Gminy Tarnowo Podgórne oraz Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca 

monitorować będzie przebieg realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualnie 

interweniować w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji 

zadania. 

 

Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona 

będzie przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji 

i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach 

operacyjnych, w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz dokumentach i regulaminach gminnych.  

 

Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 

 

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 

 Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się 

o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych oraz innych funduszy celowych na 

realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych 

z terenu gminy Tarnowo Podgórne 

 Zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 

obowiązujących w tym zakresie procedurach 

 Zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 

wspólnotowej i pochodzącej z innych źródeł dla poszczególnych projektów i rezultatach 

działań na poziomie gminy 

 Inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym 

 Zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez 

wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia 

 Wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m. in. takich 

jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu 

usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu 

Rozwoju Lokalnego. 

 

Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego gminy Tarnowo 

Podgórne będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz 

użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi 

Planu są: 

 Społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii 

publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, 

o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących 

z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych 

w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji, 
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 Beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające 

z wdrażanej pomocy: 

− jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

− podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące 

zadania jednostki samorządu terytorialnego 

− podmioty gospodarcze 

− organizacje zrzeszające przedsiębiorców 

− organizacje pozarządowe 

− inne organizacje społeczne 

− media. 

 

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju 

Gospodarczego gminy Tarnowo Podgórne. Za jego pośrednictwem należy kształtować 

świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu 

terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy 

strukturalnych płynących z Unii Europejskiej. 

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane 

m. in. następujące środki i instrumenty: 

 Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje 

o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz 

upowszechniające wiedzę na ten temat 

 Wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 

prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych 

 Informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie 

odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy Tarnowo Podgórne – 

odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie 

 Serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości 

pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło 

informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii 

Europejskie dla gminy 

 Publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – 

pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii 

Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą 

pomocą 

 Współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej 

i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to 

kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. 
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