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JOANNA SIKORSKA I GRZEGORZ SZEWCZYK – ZWIĄZEK MIAST POLSKICH

Diagnoza przygotowywana jest w ramach projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego przez 
Związek Miast Polskich w okresie od września 2020 do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.



Nazwa Partnerstwa pochodzi od dawnej linii 
kolejowej 307 łączącej Kępno i Namysłów. W skład 
partnerstwa wchodzą następujące samorządy:
Powiat Kępiński,
Gmina Kępno,
Gmina Baranów,
Gmina Trzcinica,
Gmina Rychtal,
Powiat Namysłowski,
Gmina Namysłów,
Gmina Domaszowice,
Gmina Wilków,
Gmina Świerczów

PARTNERSTWO NA 307d c z 
e g o



W ramach prac nad diagnozą zastosowano następujące metody zbierania 
danych:

1. analiza dokumentów i danych z ogólnodostępnych źródeł

2. analiza danych statystycznych z GUS, Urzędów Skarbowych, Powiatowych 
Urzędów Pracy, danych gromadzonych przez samorządy

3. badania ankietowe mieszkańców, uczniów ostatnich klas szkół 
ponadpodstawowych i lokalnych liderów

4. analiza przepływu usług na podstawie matrycy przepływów, ankiet i 
ogólnodostępnych danych

5. praca warsztatowa z przedstawicielami wszystkich samorządów należących do 
partnerstwa

METODOLOGIA PRACY NAD DIAGNOZĄ z e g o



Według danych statystycznych, obszar 
jest wysoko rozwinięty. Posiada wysoki 
ogólny  wskaźnik rozwoju.

Ankietowane grupy wskazują, że 
ogólnie rzecz biorąc, obszar jest dobrym 
miejscem do życia i rozwoju.  Wśród 
mieszkańców takiej odpowiedzi 
udzieliło 80 % osóļ, młodzieży 64% 
wśród lokalnych liderów aż 91% 

badanych.

OGÓLNA SYTUACJA OBSZARUr a d c z 
e g o



Wysoką pozycję 
konkurencyjną na tle gmin 
porównawczych 
mają niemal wszystkie 
gminy partnerstwa.

Najlepszy ogólny wskaźnik 
posiada gmina Baranów. 
Pozostałe gminy również 
mają wskaźnik dodatni. 
Jedynie gmina 
Domaszowice posiada 
lekko ujemny wskaźnik 
rozwoju gminy

POZYCJA KONKURENCYJNA GMIN r a d c z e g o



SYTUACJA PARTNERSTWA 
W 10 OBSZARACH c z e g o

Wysoka pozycję konkurencyjną dotyczy 
wszystkich obszarów tematycznych. W 
obszarze gospodarczym, pomimo wysokiej 
pozycji można zaobserwować pogorszenie 
sytuacji w ostatnich 5 latach. Poprawie 
uległa natomiast sytuacja demograficzna, 
dostępność komunikacyjna, poziom 
bezpieczeństwa i dostępność i jakość 
zasobów mieszkaniowych 



- OGÓLNA SYTUACJA OBSZARU NA TLE KRAJU JEST KORZYSTNA (WYSOKA JAKOŚĆ 
ŻYCIA, DOBRA SYTUACJA DEMOGRAFICZNA, ROZWINIĘTA GOSPODARKA, 
ZADOWOLENI MIESZKAŃCY)

- OBSZAR PARTNERSWA JEST BARDZO ZRÓŻNICOWANY (CHARAKTER I FUNKCJE 
GMIN, SYTUACJA DEMOGRAFICZNA, GOSPODARCZA, PROBLEMY, POTENCJAŁY)

- GŁÓWNY PROBLEM OBSZARU TO BRAK RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU, BRAK 
WZAJEMNEGO KORZYSTANIA ZE SWOICH POTENCJAŁÓW I WSPÓLNEGO 
ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW, PERYFERYJNOŚĆ

KLUCZOWE WNIOSKIr a d c z 
e g o



DEMOGRAFIAr a d c z e g o

Pomimo nieznacznego 
spadku liczby ludności na 
przestrzeni ostatnich lat, 
bilans liczby ludności na 
tle Polski jest bardzo 
korzystny i pozycja 
konkurencyjna obszaru 
konsekwentnie poprawia 
się.



DEMOGRAFIA a d c z e g o
Niekorzystne zmiany następują natomiast w kwestii 
struktury wieku. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
regularnie zwiększa się i od 2015 roku tych osób jest 
więcej niż mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym.



Powierzchnia mieszkania jaką można 
kupić za przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
Korzystna sytuacja występuje w 
gminach powiatu namysłowskiego, 
niekorzystna w gminach powiatu 
kępińskiego 

d c z e g oDługość sieci dróg 
korzystna sytuacja występuje w gminach 
powiatu kępińskiego, niekorzystna w 
gminach powiatu namysłowskiegod c z e g
o

STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA 
ROZWOJU OBSZARU z e g o

W gminach powiatu kępińskiego brakuje 
siły roboczej, w gminach powiatu 
namysłowskiego brakuje miejsc pracy.

Przepływ ludności pomiędzy tymi dwoma 
obszarami jest bardzo niewielki
d c z e g o



USŁUGI a d c z e g o
USŁUGI PUBLICZNE 

Niekorzystna sytuacja dotyczy obszaru 

usług zdrowotnych, opieki społecznej 

oraz oferta rozrywkowo-kulturalna. 

Zarówno dane statystyczne jak i 

odczucia mieszkańców są ze sobą 

zbieżne. 

Edukacji oraz usługi rynkowe dla 

mieszkańców – pomimo wysokiej pozycji 

konkurencyjnej wg danych 

statystycznych, usługi te nie cieszą się 

dobrą opinią mieszkańców, uczniów a 

nawet lokalnych liderów.

USŁUGI RYNKOWE DLA MIESZKAŃCÓW  A USŁUGI 

DLA PRZYJEZDNYCH

Analiza usług rynkowych pokazuje wysoką pozycję 

partnerstwa pod kątem usług rynkowych dla 

mieszkańców oraz  niską pozycję usług dla 

przyjezdnych (np. liczba udzielonych noclegów czy 

miejsc w obiektach hotelowych)



WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH 
W 2020 rokuc z e g o

język polski matematyka angielski

Powiat Kępiński 68,14 53,64 64,86 

Województwo
Wielkopolskie

68,77 52,33 69,96 

Powiat 
Namysłowski

47,7 46,2 62,2 

Województwo 
Opolskie

49,8 51,4 72,4 

Wyniki ostatnich matur pokazują, że 
uczniowie powiatu kępińskiego 
osiągnęli wyniki lepsze niż uczniowie 
z powiatu namysłowskiego i 
porównywalne do średniej 
wojewódzkiej. 

Wyniki w gminach powiatu 
namysłowskiego były gorsze niż 
średnia dla województwa opolskiego. 

Największe różnice na niekorzyść 
uczniów z obszaru Partnerstwa 
wystąpiły w egzaminie z języka 
angielskiego



EDUKACJA 
ZAWODOWA d c z e g o

Na przestrzeni ostatnich 10 lat spadło  
zainteresowanie szkołami zawodowymi i 
branżowymi I stopnia. Liczba uczniów w tych 
szkołach zmniejszyła się z 853 w 2009 roku do 
193 w 2019 roku



POMOC SPOŁECZNA –
OSOBY KORZYSTAJĄCE 
I WYDATKI NA POMOC 

SPOŁECZNĄc z e g o

Gminy partnerstwa ponoszą stosunkowo 
niewielkie  wydatki na zadania własne z 
zakresu pomocy społecznej przypadające 
na 1 mieszkańca.  Przedstawia to poniższy 
wykres .
Jednocześnie w większość gmin 
Partnerstwa wielu mieszkańców korzysta 
z usług pomocy społecznej.



KULTURA „Muzea winny wyjść na zewnątrz i propagować 
historię, dostosować swoją ofertę do oczekiwań i 
zainteresowań mieszkańców”. Inna osoba wśród 
przedsięwzięć wymieniła „wspieranie bezpłatnych dla 
mieszkańców atrakcyjnych inicjatyw i wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, wspieranie stowarzyszeń i 
organizacji pozarządowych, zwiększania możliwości 
współuczestnictwa/współtworzenia kultury”.

Liczba osób 
odwiedzających 
instytucje kultury na 
1000 mieszkańców 
jest niska. 
Mieszkańcy 
negatywnie ocenili 
ofertę 
kulturalną obszaru



POTENCJAŁ I KONKURENCYJNOŚĆ LOKALNEJ GOSPODARKI

Sytuacja obszaru jest 
korzystna, ale w ostatnich 
latach uległa pogorszeniu



NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY 
GOSPODARCZE W LATACH 2018-2020

W Powiecie Namysłowskim najwięcej nowych przedsiębiorstw powstało w branży 
budowlanej, w szczególności związanej ze specjalistycznymi robotami budowlanymi oraz 
wznoszeniem budynków, a także w branży usługowej, głównie w zakresie handlu 
detalicznego oraz obrocie i naprawach pojazdów samochodowych. 
Przyszłościowo firmy budowlane mogą wspomóc rozwój gospodarczy regionu i stanowić 
zaplecze fachowej siły roboczej. 

Powiat Namysłowski
roboty budowlane specjalistyczne 219
handel detaliczny z wyłączeniem samochodów 125
roboty budowlane – wznoszenie budynków 77
handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; 
naprawa pojazdów samochodowych 67
handel hurtowy z wyłączeniem samochodów 42
transport lądowy 40



NOWO ZAREJESTROWANE PODMIOTY 
GOSPODARCZE W LATACH 2018-2020

Struktura nowych przedsiębiorstw powstających w Powiecie Kępińskim jest branżowo 
zbliżona do tych z Powiatu Namysłowskiego. Są to głównie podmioty rozpoczynające 
działalność w branży usługowej – handel detaliczny oraz branży budowlanej związanej ze 
specjalistycznymi robotami budowlanymi. Sporo nowy przedsiębiorstw rozpoczyna 
działalność w tradycyjnej gałęzi lokalnej gospodarki powiatu – produkcji mebli.

Powiat Kępiński
handel detaliczny z wyłączeniem samochodów 289
roboty budowlane specjalistyczne 240
produkcja mebli 189
działalność organizacji członkowskich 94
handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; 
naprawa pojazdów samochodowych 61
handel hurtowy z wyłączeniem samochodów 58
roboty budowlane – wznoszenie budynków 50



ROZWÓJ GOSPODARCZY

Jednym z warunków umożliwiającym rozwój gospodarczy jest również możliwość lokalizacji 
nowych podmiotów i dostępność powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą. 
Największymi możliwościami w tym zakresie dysponują gminy Baranów, Kępno i Trzcinica, 
tworzące tradycyjne „zagłębie przemysłowe” Powiatu Kępińskiego.
W Powiecie Namysłowskim liczba nowej powierzchni przeznaczonej pod działalność 
gospodarczą jest bardzo niewielka.

Dochody budżetów gmin z tytułu udziału w podatku CIT są zróżnicowane w obu powiatach. 
Największy odsetek podatku od osób prawnych zasila budżety Namysłowa i Kępna. Wahania 
w wartościach nominalnych powodowane są nie tylko zmieniającą się koniunkturą 
gospodarczą, ale również przekształceniami prawno-własnościowymi przedsiębiorstw, 
wpływającymi na wymiar podatku.



NOWA POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA



DOCHODY BUDŻETÓW GMIN Z TYTUŁU UDZIAŁU 
W PODATKU CIT

nazwa JST 2015 2016 2017 2018 2019

Namysłów 1 196 357,39 1 217 184,44 926 143,05 987 619,03 1 022 915,26

Kępno 698 749,99 915 903,95 630 849,17 747 553,09 830 727,74

Wilków 40 107,62 26 160,36 42 074,92 45 440,34 71 086,33

Trzcinica -4 910,07 2 232,51 3 250,48 28 470,98 65 029,23

Baranów 121 654,42 257 043,14 67 158,06 39 982,83 35 086,41

Świerczów 471,85 19 734,44 33 681,23 3 473,52 27 482,38

Rychtal 7 124,32 10 887,44 7 911,73 8 700,24 16 910,74

Domaszowice 4 009,93 8 992,80 10 524,33 9 492,71 15 700,52



ROZWÓJ GOSPODARCZY

Kondycja lokalnych przedsiębiorstw rzutuje na możliwości zatrudnienia pracowników. 
W okresie 2015-2019 wyraźny wzrost liczby deklaracji PIT-11 wystawionych przez 
pracodawców widoczny jest w Baranowie i Trzcinicy w Powiecie Kępińskim oraz w Wilkowie 
i Świerczowie w Powiecie Namysłowskim. Duży spadek podaży zatrudnienia odnotowuje 
gmina Domaszowice.

W okresie 2015-2019 największe wzrosty liczby podatników nastąpiły w Kępnie, Baranowie 
i Trzcinicy w Powiecie Kępiński (10%-24%). W mniejszym zakresie proces ten następował
w Powiecie Namysłowskim (4%-8%). Wzrost liczby podatników jest szansą na wyższe 
wpływu do budżetów gmin.



LICZBA PIT-11 WYSTAWIONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW –
RÓŻNICA 2019-2015



LICZBA PODATNIKÓW OGÓŁEM – różnica 2015-2019



PODATNICY 
Z DOCHODAMI 
ZAGRANICZNYMI

Do pracy za granicą 
w większym stopniu 
wyjeżdżają mieszkańcy gmin 
Powiatu Namysłowskiego, 
szczególnie Świerczowa, 
a także Rychtala w Powiecie 
Kępińskim. Zagraniczna 
migracja zarobkowa ma dużo 
mniejszą skalę w pozostałych 
gminach Powiatu Kępińskiego.



STAN FINANSÓW LOKALNYCH
Stan finansów lokalnych, 
a tym samym zdolność do 
finansowania rozwoju ulega 
poprawie na tle gmin z grupy 
porównawczej.

Na poprawę stanu finansów 
lokalnych pozytywny wpływ mają 
wysokość i struktura wydatków 
oraz dochodów, a także 
równoważenie elementów 
budżetu.
Negatywnie wpływają wskaźniki 
związane z finansowaniem 
działań rozwojowych oraz 
wysokość zadłużenia. 



STAN FINANSÓW LOKALNYCH

Jednym z elementów wpływających na zdolność finansowania rozwoju obszaru Partnerstwa 
ma wysokość nadwyżki operacyjnej. Większość gmin notuje bardzo niewielką wartość 
nadwyżki w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Najwyższe wartości widoczne są w gminie 
Baranów i Kępno.

Wyższy odsetek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem obserwujemy w gminach 
o przeważającej funkcji przemysłowej: Namysłowie, Wilkowie w Powiecie Namysłowskim 
oraz Kępnie i Baranowie w Powiecie Kępińskim.

Wyższą skalę wydatków majątkowych, a tym samym możliwość poniesienia większych 
nakładów np. na infrastrukturę lokalną obserwujemy w większości gmin Powiatu Kępińskiego 
(16%-27%). W pozostałych gminach Partnerstwa odsetek ten waha się między 10% a 14%.



KWOTA NADWYŻKI OPERACYJNEJ NA 1 MIESZKAŃCA



UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM 



UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM



STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH

Jednym ze źródeł finansowania działań rozwojowych są środki zewnętrzne, m.in. dotacje ze 
środków UE. W latach 2015-2019 dla większości budżetów gmin środki finansowe UE nie 
stanowiły znaczącego źródła przychodów. Jedynie w gminie Trzcinica udział środków 
finansowych UE w budżecie gminy był znacznie wyższy.



WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Wysokość zadłużenia gmin 
Partnerstwa jest czynnikiem 
negatywnie wpływającym na finanse 
lokalne większości gmin Partnerstwa. 
Najkorzystniejszą sytuację posiada 
gmina Baranów, której budżet nie 
jest obciążony zadłużeniem.  

Zobowiązania finansowe w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca w większości gmin 
kształtują się w przedziale 1-2 tys. zł.  



ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE NA 1 MIESZKAŃCA



RYNEK PRACY - WYNAGRODZENIA 

Powiat wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019

powiat 
kępiński

Ogółem (w PLN) 2 568,52 2 658,47 2 960,24 3 183,34 3 537,58

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w relacji do średniej krajowej 
(w %; Polska=100)

61,9 62,0 65,4 65,8 68,3

powiat 
namysłowski

Ogółem (w PLN) 3 609,87 3 724,71 3 905,34 4 176,14 4 502,51

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w relacji do średniej krajowej 
(w %; Polska=100)

87,0 86,8 86,3 86,4 86,9

W Powiecie Kępińskim średnia płaca brutto jest niższa w stosunku do 
średnich zarobków na terenie Powiatu Namysłowskiego i wynosi około 70% 
średniego wynagrodzenia krajowego brutto.
W Powiecie Namysłowskim średnie wynagrodzenie jest wyższe o 1 tys. zł 
i stanowi blisko 90% średniego wynagrodzenia brutto w Polsce.



RYNEK PRACY – OFERTY PRACY NA 1 000 MIESZKAŃCÓW

nazwa JST wskaźnik dynamika

Kępno 1,11 0,81

Baranów 0,97 0,58

Rychtal 0,94 0,46

Trzcinica 0,97 0,58

Namysłów -0,40 -2,95

Domaszowice -0,20 -3,33

Świerczów -0,20 -3,33

Wilków -0,16 -3,64

Zdecydowanie więcej ofert pracy dostępnych jest w gminach Powiatu 
Kępińskiego. Z kolei w Powiecie Namysłowskim podaż miejsc pracy jest 
znacznie mniejsza i w bardzo szybkim tempie pogarsza się ich dostępność, 
a tym samym sytuacja na rynku pracy.



RÓŻNICA LICZBY MIESZKAŃCÓW 20-24 I 60-64

nazwa JST 2015 2016 2017 2018 2019

Namysłów -230,00 -317,00 -442,00 -498,00 -549,00

Kępno -126,00 -192,00 -256,00 -307,00 -371,00

Świerczów 13,00 1,00 -62,00 -71,00 -65,00

Domaszowice -34,00 -67,00 -67,00 -80,00 -62,00

Rychtal 40,00 26,00 -13,00 -23,00 -47,00

Wilków 45,00 38,00 9,00 -19,00 -42,00

Trzcinica 78,00 39,00 10,00 -11,00 -26,00

Baranów 136,00 92,00 44,00 30,00 -21,00

Wskaźnik zastępowalności pokoleniowej obrazuje bardzo duże zmniejszenie liczby 
młodych ludzi wchodzących na rynek pracy w stosunku do osób z grupy 
poprodukcyjnej, kończącej aktywność zawodową, w szczególności w Namysłowie 
i Kępnie. Sytuacja taka będzie skutkować brakiem pracowników na lokalnym rynku 
pracy, ograniczeniem możliwości rozwoju podmiotów gospodarczych i nowych 
inwestycji.



CELE STRATEGICZNE REPREZENTOWANE W STRATEGIACH GMIN
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Pomoc społeczna kultura
Sport i rekreacja 

Usługi senioralne
Bezpieczeństwo publiczne 

Ochrona środowiska 
Oświata i wychowanie

Profilaktyka i ochrona zdrowia
Gospodarka

Planowanie przestrzenne
Promocja 

Przemysły czasu wolnego
Transport publiczny i komunikacja

Rynek pracy
Administracja

E-administracja
Rolnictwo

Mieszkalnictwo
Budownictwo socjalne

Wspólne cele strategiczne pokazują możliwe obszary wspólnych przedsięwzięć 
w gminach Partnerstwa.



POTENCJAŁY ROZWOJU

Mały wpływ, ale duży potencjał

• stawy hodowlane, zakład hodowli ryb
• Synagoga (przebudowa na cele kulturalno-

społeczne)
• zabytki lokalne (np. park miejski)
• liczne OSP, zabytkowe wozy, izby pamięci, z

aangażowanie w życie społeczne np Osiedle
Murator w Baranowie

• sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie, konc
ert muzyki religijnej 
(ścieżka rowerowa z Kępna)

Duży wpływ i duży potencjał

• Browar Namysłów - marka piwa
• przemysł meblarski
• węzeł tranzytowy - skrzyżowanie dróg
• szpital w Kępnie - hemodializy
• tradycja pogranicza Wielkopolski, Dolnego 

Śląska, Opolskiego
• szlak kościołów drewnianych

(Grębanin, Baranów)
• wysoki stopień lesistości obszaru
• obszar Natura 2000
• LGD Wrota Wielkopolski



DRZEWO PROBLEMÓW –
PROBLEM KLUCZOWY



DRZEWO PROBLEMÓW –
PROBLEMY WYSOKIEJ WAGI

Niski poziom usług: medycznych, kulturalnych (szczególnie wyższego rzędu), dla seniorów, oferty dla 
dzieci i młodzieży

społeczny

Niska aktywność społeczna, partycypacja oraz więzi społeczne społeczny

Nierównomierny rozwój gospodarczy obszaru, kiepska jakość miejsc pracy, brak dostępnych ofert pracy 
w niektórych sektorach (np dla osób z wyższym wykształceniem, w branżach innowacyjnych) oraz brak 
pracowników w innych (przemysł w Kępnie i Baranowie)

gospodarczy

Niedostosowanie sieci szkół do obecnej sytuacji demograficznej społeczny

Zanieczyszczenie powietrza
środowiskowo-
przestrzenny



DRZEWO PROBLEMÓW –
PROBLEMY NIŻSZEJ WAGI

Niedostatecznie rozwinięte strefy rekreacji i wypoczynku (tereny zielone, 
ścieżki rowerowe, infrastruktura turystyczna, gastronomia i noclegi, place 
zabaw)

społeczny / środowiskowo-
przestrzenny

Niska dostępność infrastruktury dla osób o specjalnych potrzebach 
(chodniki budynki użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe) społeczny / środowiskowo-

przestrzenny

Brak narzędzi planowania strategicznego i środków na rozwój instytucjonalny

Wysokie koszty życia i mieszkań / działek, społeczny 



Dziękujemy i zapraszamy do komentowania i zgłaszania uwag 


