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WPROWADZENIE 

 

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu 

zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych 

narzędzi służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie 

w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę 

do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni. 

Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych grup społecznych 

i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem uczestniczyli 

przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, oświaty, kultury, 

sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji pozarządowych, 

kościoła oraz mieszkańcy gminy. Moderatorem prac nad dokumentem było Centrum 

Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie. 

Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na lata 2016-2020. Ma 

umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych 

na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument 

umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione 

podstawy prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne 

i programowe. 
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Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz 

diagnozę sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane 

pozyskane z instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem 

działania jej mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń 

lokalnego systemu polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych 

do mieszkańców gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została 

przeprowadzona w następujących obszarach: Infrastruktura transportowa i komunikacyjna; 

Struktura demograficzna i zasoby mieszkaniowe; Struktura gospodarcza i sytuacja na rynku 

pracy; Edukacja i wychowanie; Życie kulturalne i infrastruktura sportowo-rekreacyjna; Opieka 

zdrowotna i problem niepełnosprawności; Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem 

bezdomności; Przestępczość; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej 

diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: 

misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie 

programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione 

źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, 

ramy finansowe strategii oraz prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz 

prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu 

wskaźników monitoringowych. 

Przy istniejącym obecnie ogromnym zapotrzebowaniu na myślenie i działanie 

strategiczne należy pamiętać, że sam fakt przygotowania strategii to dopiero część 

teoretyczna procesu, którą należy uzupełnić praktyką i działaniem, czyli wdrożeniem 

dokumentu. Tutaj, odpowiedzialność spada na lokalnych polityków, działaczy, przedstawicieli 

różnych instytucji, zarówno administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. 

I tylko ich skoordynowana współpraca, wola i determinacja w przeznaczaniu i pozyskiwaniu 

środków finansowych przełoży się na skuteczność realizacji strategii. 
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I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII 

 

1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Września na lata 2016-2020 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), który w ramach zadań własnych gminy 

przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. 

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację 

należą również m.in.: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 

ze zm.),  

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

224), 

 ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 195), 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645), 
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 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 43, 

poz. 225 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), 

 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 121 ze zm.), 

 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 546), 

 ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 833 

ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.), 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 ze zm.), 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), 

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 

ze zm.). 

 

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 

pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano 

na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 
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 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 

 Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 

 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, 

 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 2016-

2020, 

 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020. 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest 

wyjście z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na 

ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie 

większej liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji 

i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy 

poprawie wyników systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” 

zakłada upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym 

i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 

Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji 
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węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt 

„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie 

w odniesieniu do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej 

i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach 

światowych. 

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej 

i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program 

walki z ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści 

płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie 

i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument 

rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on 

trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, 

Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa, 

jakie interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania 

służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości 

polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które 

będą stymulowały rozwój kraju. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju 

Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia 

Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego 

RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny 

przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania 
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rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do 

administracji publicznej, ale także do środowisk społecznych i gospodarczych, które 

uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu 

centralnym, jak i regionalnym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla 

dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania 

środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów 

operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

i wspólnej polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety 

w znaczącym zakresie wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji 

Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te 

wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. 

Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją 

Strategii Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym 

w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju 

Kraju, oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie 

spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. 

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery 

priorytety finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie 

sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową, 

infrastrukturę sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne 

gospodarowanie zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów 

tematycznych, wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej. 

Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, mogących liczyć na dofinansowanie, 

proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys systemu ich wdrażania, a także 

przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami 
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polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy 

w okresie programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 

dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych 

przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny 

będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków 

funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk 

sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są 

priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym 

interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.  

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi 

priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna. 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zawiera 9 osi 

priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto głównie w ramach osi priorytetowej 6. Rynek 

pracy i osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne. 

W ramach osi priorytetowej 6. wyznaczono priorytety inwestycyjne, których 

wdrożenie ma się przyczynić do wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących 

pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwiększenia 

liczby nowopowstałych, trwałych przedsiębiorstw, wzrostu zatrudnialności wśród osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3., podniesienia kompetencji i kwalifikacji 

przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, w tym 

przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne 

oraz zwiększenia szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych 

z przyczyn zakładu pracy oraz osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu wieku 

lub stanu zdrowia. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 

 

 11 

 

Z kolei w ramach osi priorytetowej 7. przewidziano do realizacji priorytety inwestycyjne 

służące zwiększeniu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, zwiększeniu liczby tych osób korzystających z usług społecznych i zdrowotnych 

oraz zwiększeniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej 

oraz dostępności usług dla tych przedsiębiorstw. 

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku jest 

dokumentem, który wyznacza główne kierunki regionalnej polityki społecznej. W strategii 

sformułowano misję i wizję oraz wyznaczono 5 priorytetów strategicznych: 1. Wielkopolska 

równych szans i możliwości, 2. Zdrowi Wielkopolanie, 3. Bezpieczna Wielkopolska 

(Bezpieczeństwo publiczne i socjalne), 4. Wielkopolska obywatelska, 5. Samorząd 

województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem lokalnych podmiotów 

polityki społecznej. 

Priorytet 1. obejmuje problematykę wyrównywania szans mieszkańców Wielkopolski 

w kontekście dostępu do rożnych wymiarów funkcjonowania społecznego w ramach oferty 

polityki kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, dostępności edukacji i nauki, usług medycznych, 

narzędzi aktywnego rynku pracy, a także usług i świadczeń socjalnych. Uznano, iż istotne 

znaczenie ma wyrównywanie różnic w rozwoju społecznym województwa, zwiększanie 

wrażliwości społecznej na problemy społeczne, ochrona zasobów, standardu i jakości życia 

rodziny umożliwiających realizowanie funkcji i zadań służących jej rozwojowi oraz 

eliminowanie i redukowanie czynników prowadzących do ubóstwa, izolacji, marginalizacji 

i wykluczenia społecznego. 

W priorytecie 2. zaakcentowano potrzebę kreowania i realizacji wojewódzkiej polityki 

zdrowotnej uwzględniającej profilaktykę i promocję zdrowia, położono nacisk na konieczność 

rozwijania otoczenia instytucjonalnego, gospodarczego i środowiska społecznego służącego 

wdrażaniu koncepcji „Zdrowa społeczność – zdrowi obywatele”, a także podejmowania 

działań na rzecz konsolidowania systemu informacji medycznej oraz poszerzania zakresu 

problemowego analiz epidemiologicznych i socjomedycznych. 

W ramach priorytetu 3. uwzględniono działania służące zapewnieniu mieszkańcom 

Wielkopolski bezpieczeństwa socjalnego, osobistego i publicznego oraz przerywaniu „pętli 

ubóstwa” i dziedziczenia biedy, podkreślono potrzebę rozwijania przedsięwzięć na rzecz 

poprawy spójności regionu, podejmowania działań profilaktycznych w kontekście zwalczania 
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zjawisk patologii społecznej i przestępczości oraz położono nacisk na budowę obywatelskiej 

sieci bezpiecznych społeczności w kontekście stabilizowania i wzmacniania poczucia 

bezpieczeństwa obywateli. 

W priorytecie 4. zaakcentowano potrzebę podejmowania działań służących 

aktywizowaniu zasobów ludzkich i potencjału społecznego na rzecz rozwoju jednostek, grup 

i społeczności, w tym także osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 

w działania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. 

Wszystkie działania wpisujące się w wyznaczone w strategii priorytety uwzględniają 

specyficznych adresatów, za których uznano: osoby starsze i niepełnosprawne, dzieci 

i młodzież, kategorie wysokiego ryzyka socjalnego, a także wszystkich mieszkańców 

Wielkopolski przy uwzględnieniu ich uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego 

(kultura, sport i turystyka, edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, służba zdrowia). 

Strategia Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014-2020 jest najważniejszym 

dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd powiatu 

realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Na podstawie diagnozy 

społeczno-gospodarczej powiatu, identyfikacji mocnych i słabych stron powiatu oraz szans 

i zagrożeń, jakie przed nim stoją, sformułowano wizję i misję powiatu oraz wyznaczono 

8 celów strategicznych: 1. Konkurencyjna gospodarka i stabilny rynek pracy, 2. Rozwój 

bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego, 3. Rozwój edukacji na terenie 

powiatu, 4. Poprawa dostępności komunikacyjnej, 5. Rozwój kultury, sportu, turystyki 

i rekreacji, 6. Ochrona środowiska, 7. Poprawa funkcjonalności, 8. Aktywna społeczność. 

Przedsięwzięcia odnoszące się do problematyki społecznej uwzględniono głównie 

w ramach obszarów 1-3, 5 i 8. Zaliczono do nich m.in.: promowanie postaw przedsiębior-

czych wśród mieszkańców, rozwijanie instytucji otoczenia biznesu, utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości, integrowanie lokalnych przedsiębiorców w celu wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk, wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, mobilności 

społeczności lokalnej, współpracy i inicjatyw oddolnych podmiotów gospodarczych, 

społecznych i publicznych, rozwoju ponadregionalnej i międzynarodowej współpracy 

gospodarczej oraz gospodarki społecznej – podmiotów ekonomii społecznej, promowanie 

oferty gospodarczej z terenu powiatu, podniesienie konkurencyjności oferty terenów 

inwestycyjnych, pozyskiwanie nowych inwestorów oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 
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Podkreślono również potrzebę zwiększania dostępności usług medycznych, 

wspierania rozwoju Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni, rozwijania profilaktyki, 

wczesnego wykrywania chorób i rehabilitacji, opieki paliatywnej i rehabilitacji, a także 

ochrony zdrowia psychicznego, wspierania rodziny jako podstawowej komórki społecznej, 

wspierania działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, modernizowania 

infrastruktury instytucji świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej, rozwijania form 

opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi w celu umożliwienia im 

pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, wspierania kształcenia dzieci 

z niepełnosprawnościami, wspierania inicjatyw na rzecz profilaktyki społecznej, wspierania, 

integrowania i aktywizowania osób starszych, niepełnosprawnych i zależnych oraz 

umożliwienia im pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, rozwijania wyposażenia 

oraz doskonalenia umiejętności służb bezpieczeństwa publicznego, wspierania rozwiązań 

w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych, w tym 

w zakresie rozwoju monitoringu, oraz tworzenia warunków do poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego oraz w ruchu drogowym. 

Zwrócono także uwagę na konieczność rozwijania placówek edukacyjnych w zakresie 

modernizacji ich stanu technicznego oraz wyposażenia w pomoce dydaktyczne i nowoczesne 

technologie, przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, rozwijania cyfryzacji 

i informatyzacji w ramach procesów kształcenia, poszerzania oferty zajęć pozalekcyjnych 

dostosowanych do potrzeb uczniów, promowania i rozwijania szkolnictwa zawodowego, 

rozwijania współpracy podmiotów edukacyjnych, pracodawców i instytucji rynku pracy, 

podejmowania przez placówki edukacyjne współpracy z uczelniami wyższymi, rozwijania 

współpracy szkół o podobnym profilu kształcenia, wspierania rozwoju warsztatu pracy 

nauczyciela, kreowania marki „Oświata Powiatu Wrzesińskiego”, tworzenia warunków do 

kształcenia ustawicznego, w tym na odległość, wspierania procesu zdobywania kwalifikacji 

zawodowych i przekwalifikowania się w odniesieniu do potrzeb rynku pracy oraz wspierania 

edukacji osób po 50. roku życia, promowania oraz rozszerzenia oferty obiektów sportowych 

i rekreacyjnych na terenie powiatu, rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 

terenie powiatu, wspierania organizacji oraz inicjowania imprez sportowych i rekreacyjnych, 

w tym skierowanych do dzieci i młodzieży, utworzenia Powiatowego Centrum Kultury na 
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terenie powiatu, rozwijania i promowania oferty kulturalnej na terenie powiatu, inicjowania 

imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu, w tym o znaczeniu 

ponadregionalnym, rozwijania patronatu Starostwa Powiatowego we Wrześni w zakresie 

kultury, zwiększenia liczby zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, 

sportu i rekreacji, rozwijania i modernizowania szlaków turystycznych, wspierania rozwoju 

infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej, utworzenia punktu informacji turystycznej, 

wspierania i inicjowania działań dla powstania produktów lokalnych i turystycznych. 

Podniesiono również kwestię wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich, w tym 

współpracy pomiędzy sektorem społecznym i publicznym, wspierania działalności organizacji 

pozarządowych na terenie powiatu, rozwijania wolontariatu, wspierania rozwoju zaufania 

społecznego i więzi międzypokoleniowych, a także doskonalenia jakości usług publicznych 

i sprawności administracyjnej, rozwijania współpracy powiatu wrzesińskiego z podmiotami 

gospodarczymi, społecznymi i samorządami oraz rozwijania współpracy międzynarodowej 

i zrzeszania z innymi samorządami w kraju i zagranicą. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wrzesińskim na lata 

2016-2020 jest dokumentem strategicznych wyznaczającym kierunki polityki społecznej 

powiatu. Na podstawie analizy aktualnej sytuacji w powiecie, występujących na jego terenie 

problemów społecznych oraz funkcjonującego systemu pomocy społecznej, wyznaczono 

6 celów strategicznych: Wspieranie rodzin i rozwój pieczy zastępczej, Wyrównywanie szans 

osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznym, Integracja osób 

niepełnosprawnych i aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

wrzesińskiego, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Zapobieganie uzależnieniom, 

profilaktyka i ochrona zdrowia, Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców. 

W ramach ww. celów sformułowano cele operacyjne i zadania zakładające: 

wspieranie rodzin i rozwijanie różnych form pieczy zastępczej, objęcie pomocą i wsparciem 

w procesie usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej, podejmowanie działań 

z zakresu rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, wspieranie ich oraz ich rodzin, 

rozwijanie przeznaczonej dla nich bazy wsparcia środowiskowego dla osób 

niepełnosprawnych (WTZ, ŚDS), wspieranie aktywności organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych, kształtowanie świadomości społecznej 

w zakresie dostrzegania problemów osób niepełnosprawnych, zapewnienie tym osobom 
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równych szans w dostępie do edukacji na wszystkich poziomach, integrowanie ich 

ze środowiskiem poprzez uczestnictwo wydarzeniach kulturalnych, imprezach integracyjnych 

itp., poszerzenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych poprzez realizację 

projektów finansowanych z EFS-u, tworzenie warunków ograniczających wśród nich zjawisko 

bezrobocia oraz zwalczanie ich dyskryminacji na rynku pracy. 

Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, podejmowania działań 

(w tym opracowywania programów) wspierających ofiary przemocy, reagowania na sytuacje 

kryzysowe, rozpoznawania i przeciwdziałania uzależnieniom, prowadzenia profilaktyki 

i edukacji zdrowotnej, podejmowania działań na rzecz osób starszych, dbania o zdrowie 

psychiczne dzieci i młodzieży, a także wspierania inicjatyw społecznych podejmowanych 

przez organizacje pozarządowe oraz promowania aktywności społeczności lokalnej. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2014-2020 jest podstawowym 

dokumentem strategicznym określającym cele i kierunki polityki rozwoju gminy. Na 

podstawie diagnozy sytuacji w gminie, analizy jej mocnych i słabych stron oraz szans 

i zagrożeń, sformułowano wizję rozwoju i misję gminy oraz wyznaczono 3 cele strategiczne: 

1. Zwiększenie potencjału rozwojowego w oparciu o wewnętrzny kapitał miasta i gminy 

Września, 2. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej przy 

zachowaniu wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, 3. Poprawa spójności społecznej 

i przestrzennej. 

Do kierunków działań istotnych z punktu widzenia niniejszego dokumentu zaliczono 

m.in.: tworzenie infrastruktury oraz uzbrajanie terenów aktywności gospodarczej, kreowanie 

warunków dla rozwoju przemysłu, intensyfikowanie działań promocyjnych, generowanie 

impulsów dla tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych, kreowanie oraz umacnianie 

istniejących i lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia wspólnych narzędzi rozwojowych, 

wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw, internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanie 

przedsięwzięć mających na celu powstanie i funkcjonowanie klastrów na bazie potencjału 

wewnętrznego, wsparcie rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

promowanie działań na rzecz rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii przy 

wykorzystaniu wewnętrznego potencjału gminy, stymulowanie innowacyjności gospodarki 
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lokalnej, m.in. poprzez wspieranie sieci współpracy przedsiębiorców oraz wspieranie 

inicjatyw w zakresie zarządzania wiedzą w obszarze działalności innowacyjnej. 

Za ważne uznano także kierunki działań zakładające: modernizację i rozbudowę 

obiektów edukacyjnych, doposażenie szkół i placówek oświatowych, likwidowanie barier 

architektonicznych, poprawę warunków mieszkaniowych, w tym rozwijanie budownictwa 

socjalnego, realizowanie przedsięwzięć w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 

poprzez wyposażenie i doposażenie Jednostek Bezpieczeństwa Publicznego i wsparcie 

systemu służb ratownictwa oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwijanie 

infrastruktury bazy pomocy społecznej, wykorzystanie nowoczesnych technologii (TIK) w celu 

uprawnienia usług publicznych, utrzymanie w dobrym stanie istniejącej infrastruktury 

turystycznej na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kulturowego, 

wdrażanie polityki w zakresie ładu przestrzennego, uzbrajanie terenów pod budownictwo 

mieszkaniowe, modernizowanie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie oraz 

rozbudowę sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączących miasto z jego 

strefa podmiejską. 

Wagę przyłożono również do kierunków działań przewidujących wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie gminy, podniesienie jakości kształcenia, opieki 

i wychowania, realizowanie projektów i programów społecznych na rzecz osób narażonych 

na wykluczenie, realizowanie komplementarnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju 

działalności sportowo-rekreacyjnej, kontynuowanie i realizowanie nowych działań na rzecz 

przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (wzmocnienie zastosowania TIK), stworzenie 

programu wspierającego duże rodziny, wspieranie działalności organizacji pozarządowych, 

promowanie inicjatywy funduszy sołeckich, promowanie idei ekonomii społecznej, tworzenie 

warunków dla rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej na terenie gminy, wzmacnianie 

narzędzi wsparcia aktywizacji zawodowej mieszkańców, wsparcie działań na rzecz aktywizacji 

osób bezrobotnych i zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców, rozwijanie oferty 

kulturalnej miasta, promowanie przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, 

stworzenie systemu informacji o kulturze i dziedzictwie miasta i gminy oraz poprawę stanu 

technicznego i doposażenie istniejącej infrastruktury kulturowej. 
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II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE 

 

Września jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie wielkopolskim, 

w północnej części powiatu wrzesińskiego. Od północy sąsiaduje z gminą Czerniejewo 

(z powiatu gnieźnieńskiego), od zachodu z gminami Nekla (z powiatu wrzesińskiego) 

i Dominowo (z powiatu średzkiego), od południa z gminami Kołaczkowo i Miłosław (obie 

z powiatu wrzesińskiego), a od wschodu z gminami Witkowo (z powiatu gnieźnieńskiego) 

i Strzałkowo (z powiatu słupeckiego). 

Gmina obejmuje obszar 221,84 km² (na miasto przypada 12,73 km², a na obszar 

wiejski 209,11 km²) i zajmuje ponad 31% powierzchni powiatu. W jej skład wchodzi miasto 

Września, stanowiące centrum administracyjne gminy i powiatu wrzesińskiego (znajdują się 

tu m.in.: Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa, 

Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) oraz 33 

sołectwa: Bardo, Bierzglin, Bierzglinek, Chociczka, Chocicza Wielka, Chocicza Mała, 

Chwalibogowo, Gonice, Goniczki, Gozdowo, Gulczewko, Gutowo Wielkie, Gutowo Małe, 

Grzybowo, Kaczanowo, Kleparz, Marzenin, Noskowo, Nowa Wieś Królewska, Obłaczkowo, 

Otoczna, Osowo, Psary Polskie, Psary Wielkie, Psary Małe, Sędziwojewo, Słomowo, 

Sobiesiernie, Sokołowo, Sołeczno, Stanisławowo, Węgierki i Wódki. 

Września i jej okolice położone są na obszarze Równiny Wrzesińskiej należącej do 

makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. Rzeźba terenu ma charakter nizinny (ok. 100 m 

n.p.m.) i jest urozmaicona szerokimi dolinami rzek, strug i kanałów. Główną rzeką gminy jest 

Wrześnica, która stanowi prawobrzeżny dopływ Warty. Obszar gminy jest raczej płaski, 

różnica wysokości pomiędzy najwyżej a najniżej położonym punktem terenu wynosi 20 m. 

Na terenie gminy nie występują duże, naturalne zbiorniki wodne. Niewielkie stawy i oczka 

wodne zlokalizowane są na obszarze parków miejskich: Park „Dzieci Wrzesińskich”, Park 

Piłsudskiego, „Glinki” oraz na obszarze gruntów rolnych w miejscowościach: Gutowo Małe, 

Węgierki, Kleparz, Ostrowo Szlacheckie, Obłaczkowo, Kaczanowo, Marzenin, Sobiesiernie 

i Goniczki. 
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Okolice Wrześni otaczają kompleksy leśne należące administracyjnie do Nadleśnictwa 

Czerniejewo. Na terenie gminy znajduje się obszar prawnie chroniony Natura 2000 Grądy 

Czerniejewskie oraz pięć pomników przyrody. Należą do nich cztery drzewa oraz granitowy 

głaz narzutowy. Dwa drzewa oraz głaz znajdują się we Wrześni; dąb szypułkowy „Stefan” 

przy ul. 3 Maja, platan wschodni w Parku Miejskim im. Dzieci Wrzesińskich, a głaz narzutowy 

z granitu w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W miejscowościach Stanisławowo 

i Kawęczyn rosną natomiast lipy drobnolistne. Tereny zielone Istotne zlokalizowane są 

również w mieście. Są to głównie ogródki działkowe i parki: Park im. Dzieci Wrzesińskich 

o powierzchni 19,84 ha i Park miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o powierzchni 6,69 

ha. 

Pierwsza wzmianka o Wrześni znajduje się w dokumencie wydanym w Poznaniu 

w 1256 roku, natomiast Września jako miasto – civitas – po raz pierwszy została wymieniona 

w liście biskupa krakowskiego Bodzanty w 1357 roku. Początkowo było to miasto prywatne, 

należące do rodu książąt czeskich Porajów, którzy byli właścicielami Wrześni do połowy XVI 

wieku. Następnie miasto było w posiadaniu rodów: Doliwa-Wrzesińskich, Szaszorów-

Bardzkich, Ogończyk-Działyńskich, Grzymała-Niegolewskich, Niemira-Gniazdowskich i Łodzia-

Ponińskich. W średniowieczu Września rozwijała się jako ośrodek rzemiosła i handlu dzięki 

usytuowaniu przy trakcie handlowym z Kalisza do Gniezna. Posiadała prawo odbywania 

targów i jarmarków, na jej terenie znajdował się również jeden z punktów królewskiej 

komory celnej. 

W czasach najazdu szwedzkiego (lata 1655-1660) miasto zostało spalone, a później 

kilkakrotnie dotknięte epidemiami zarazy. Od połowy XVII wieku do Wrześni zaczęła 

napływać ludność niemiecka. W 1750 roku powstała odrębna ewangelicka gmina kościelna 

z własnym kościołem i cmentarzem. Kilkadziesiąt lat później powołano gminę żydowską, 

która w centrum miasta posiadała synagogę i cmentarz, a od 1834 roku także powszechną 

szkołę żydowską. 

Wskutek drugiego rozbioru Polski, w 1793 roku Września znalazła się w granicach 

zaboru pruskiego, w latach 1807-1815 wchodziła w skład Księstwa Warszawskiego, a po 

Kongresie Wiedeńskim ponownie dostała się pod panowanie pruskie. W 1818 roku 

utworzono nowy powiat wrzesiński w ramach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Przełomowe znaczenie dla rozwoju miasta miały reformy przeprowadzone w latach 30-tych 
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XIX wieku, m.in. dekret o wyjęciu miast spod wpływów szlachty, wskutek czego w 1841 roku 

Września stała się miastem samodzielnym. W 1848 roku, podczas Wiosny Ludów w okolicy 

miejscowości Sokołowo, oddział powstańczy pod dowództwem Ludwika Mierosławskiego 

stoczył zwycięską bitwę z Prusakami. Szczególną kartę w historii walki z germanizacją 

zapisały dzieci wrzesińskie, które w maju 1901 roku odmówiły uczestniczenia w lekcji religii 

prowadzonej w języku niemieckim. Po raz kolejny dzieci wrzesińskie przystąpiły do 

powszechnego strajku szkolnego w latach 1906-1907. W tym czasie dużą rolę 

w przeciwstawianiu się fali germanizacji odegrały polskie organizacje: Towarzystwo Czytelni 

Ludowych, Stowarzyszenie Śpiewacze „Lutnia”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Bractwo 

Strzeleckie, a strajkujące dzieci wspierali także Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka. 

Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił szybki rozwój gospodarczy Wrześni. W 1875 

roku zbudowano linię kolejową z Gniezna przez Wrześnię do Wrocławia, a w 1882 roku linię 

kolejową z Poznania przez Wrześnię do nadgranicznego Strzałkowa. Powstała również linia 

kolejki wąskotorowej z Wrześni do Borzykowa i później do Pyzdr. Otwarto fabrykę maszyn 

rolniczych, powstały Polski Bank Pożyczkowy, cukrownia, elektrownia, rzeźnia. Wybudowano 

okazały ratusz, budynek starostwa i gimnazjum, gmach sądu, koszary dla wojska. W 1912 

roku zbudowano wodociągi i kanalizację. Po odzyskaniu niepodległości, w grudniu 1918 roku 

kontynuowano dynamiczną rozbudowę miasta: powstawały nowe domy i obiekty 

użyteczności publicznej, m.in. przytułek dla starców, park miejski, wybudowano stadion, 

rozwijała się kultura polska, m.in. ukazywał się miesięcznik „Wici Wielkopolskie”. 

Druga woja światowa przyniosła masową eksterminację ludności żydowskiej 

i wysiedlenia ludności polskiej. Na terenie powiatu wrzesińskiego utworzono trzy obozy 

pracy dla Żydów, w których większość z nich została zamordowana. W okresie okupacji 

we Wrześni działał zorganizowany ruch oporu. Miasto zostało wyzwolone 22 stycznia 1945 

roku przez żołnierzy radzieckich 1 Frontu Białoruskiego. Po wojnie odbudowano je 

ze zniszczeń, powstały nowe zakłady pracy. W 1985 roku Września została odznaczona 

Krzyżem Grunwaldu III klasy za wkład jej mieszkańców w walkę z naporem niemczyzny na 

przestrzeni wieków. Obecnie miasto jest silnym ośrodkiem przemysłowo-usługowym oraz 

ważnym węzłem komunikacyjnym. 

Długą, bogatą i piękną historię Wrześni dokumentują liczne zabytkowe obiekty. 

Wśród ważniejszych warto wymienić ratusz neogotycki z 1910 roku, w którym obecnie 
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mieści się Urząd Miasta i Gminy, oraz dawną pruską szkołę elementarną, we wnętrzach 

której znajduje się Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich. Ważnymi zabytkami miasta są także: 

kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika z połowy XV wieku oraz kaplica Świętego Krzyża z 1664 roku. Wartościowe, 

ciekawe i warte zobaczenie obiekty znajdują się również na obszarze wiejskim gminy. Należą 

do nich m.in.: drewniany kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1757 roku w Grzybowie; 

kościół drewniany pw. Św. Andrzeja Apostoła z II połowy XVI wieku w Nowej Wsi Królewskiej 

oraz zespoły dworskie i pałacowe w miejscowościach Bardo, Białężyce, Chwalibogowo, 

Grzybowo, Gulczewo, Gutowo Małe, Ostrowo Szlacheckie, Radomice, Sołeczno, Węgierki 

i Wódki. Na terenie całej gminy dość licznie występują również pamiątkowe mogiły, obeliski 

i kapliczki upamiętniające ofiary wojen i walk, jakie przetoczyły się przez ziemię wrzesińską.  

 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 

 

Września położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych  

–drogowych i kolejowych. Znajduje się przy autostradzie A2 łączącej Warszawę z Berlinem, 

a przez jej teren przebiegają drogi krajowe: nr 15 Trzebnica – Krotoszyn – Września  

– Gniezno – Toruń – Ostróda, nr 92 Nowy Tomyśl – Poznań – Września – Słupca – Konin  

– Łowicz oraz drogi wojewódzkie: nr 432 Września – Środa Wielkopolska – Śrem – Leszno 

oraz nr 442 Września – Pyzdry – Gizałki – Kalisz. Przez gminę prowadzi także 

międzynarodowa linia kolejowa E 20 Berlin – Kunowice – Poznań – Kutno – Warszawa  

– Terespol – Moskwa oraz linia kolejowa nr 281 Oleśnica – Chojnice. 

Sieć drogową na terenie gminy uzupełniają drogi powiatowe i gminne. W obrębie 

Wrześni znajduje się 61 km dróg gminnych, na obszarze wiejskim gminy 135,4 km. Długość 

dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 112,4 km, przy czym na obszarze samego miasta 

4,4 km. W gminie znajduje się także 77,8 km ciągów pieszych. 

Września posiada bezpośrednie połączenia autobusowe z Poznaniem, Gnieznem, 

Krakowem, Łodzią, Koninem, Turkiem, Włocławkiem, Szczecinem, Kielcami, Kaliszem i inne. 

Najważniejsze kierunki lokalne to: Słupca, Miłosław, Pyzdry, Orzechowo, Witkowo, 

Czerniejewo i Środa Wielkopolska. 
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Komunikację autobusową w mieście i powiecie zapewniają: PKS Gniezno, Przewozy 

pasażerskie MARCO POLO i mBUS. Do wszystkich miejscowości w gminie dociera 

komunikacja kolejowa lub autobusowa. Problem stanowi jednak częstotliwość dojazdów do 

konkretnych miejscowości. 

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE 

 

W latach 2012-2014 liczba ludności gminy Września zwiększała się z roku na rok 

(z 45.523 w 2012 r. do 45.820 w 2014 r.), przy czym największy wzrost nastąpił w 2014 roku 

(o 273 osoby, w tym o 183 osoby w mieście). Na koniec kolejnych lat większość wśród ogółu 

mieszkańców gminy stanowiły kobiety (51,5% w 2012 r. i po 51,4% w latach 2013-2014 r.). 

W analizowanym okresie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym pozostawała na 

zbliżonym poziomie, z roku na rok zmniejszała się liczba osób w wieku produkcyjnym, rosła 

natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykresy 1-2. Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Na wzrost liczby ludności gminy miał wpływ zarówno korzystny w latach 2012 i 2014 

przyrost naturalny (118 w 2012 r., 134 w 2014 r.), jak i dodatnie saldo migracji (39 w 2012 r., 

51 w 2013 r., 94 w 2014 r.), odbywającej się głównie w ruchu wewnętrznym.  

Ocenia się, że wzrost liczby mieszkańców gminy jest spowodowany przede wszystkim 

korzystnym położeniem Wrześni, w strefie oddziaływań Poznania oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie ważnych ciągów komunikacyjnych. O jej atrakcyjności świadczy także wskaźnik 

gęstości zaludnienia na jej terenie, który wynosi 207 osób na 1 km2
 podczas gdy dla powiatu 

wrzesińskiego wynosi on 109 osób na 1 km2, dla województwa wielkopolskiego 116 osób na 

1 km2, a dla kraju 123 osoby na 1 km2. 

Dane szczegółowe na temat ruchu naturalnego i salda migracji ludności gminy 

przedstawiają poniższe wykresy.  

 

Wykresy 3-4. Ruch naturalny i saldo migracji ludności gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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przewaga tych, dla których poprzednim miejscem pobytu były inne obszary wiejskie. Dużo 

mniejsze znaczenie miał ruch migracyjny odbywający się za granicę i zza granicy, przy czym 

większą i stale rosnącą grupę stanowili ci, którzy zdecydowali się opuścić kraj.  

Dane szczegółowe na temat ruchu migracyjnego ludności gminy według typu 

i kierunku migracji przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 5. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2012-2014 według typu i kierunku migracji 
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Podsumowując zachodzące w gminie zmiany demograficzne, należy podkreślić 

pozytywny trend wzrostu liczby mieszkańców gminy. Ich struktura wiekowa nie jest jednak 

korzystna. W analizowanym okresie systematycznie zmniejszał się udział ludności w wieku 

produkcyjnym, zwiększał się natomiast odsetek osób starszych. Zmiany te powodują 

postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, co w perspektywie najbliższych lat 

będzie m.in. wymagało dostosowania w szerszym zakresie niż dotychczas wachlarza usług 

społecznych do potrzeb seniorów. 

Sytuacja demograficzna w gminie jest jednym z uwarunkowań lokalnej polityki 

mieszkaniowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba 

mieszkań w gminie Września zwiększała się z roku na rok (z 15.079 w 2012 r. do 15.698 

w 2014 r.). Z kolei z danych Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy 
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we Wrześni wynika, że w analizowanym okresie systematycznie zmniejszała się liczba 

mieszkań będących w zasobach gminy (z 432 w 2012 r. do 401 w 2014 r.) przy jednoczesnym 

wzroście liczby osób ubiegających się o nie (z 73 w 2012 r. do 95 w 2014 r.). Z roku na rok 

zwiększała się natomiast liczba mieszkań socjalnych w gminie (ze 100 w 2012 r. do 122 

w 2014 r.). 

W analizowanym okresie gmina zobowiązana była do realizacji wyroków sądowych 

polegających na zapewnieniu lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego 

eksmitowanym lokatorom, a w przypadku niewypełnienia tego zobowiązania do wypłaty 

odszkodowania. W 2012 roku w związku z niewykonaniem wyroku sądowego gmina 

wypłaciła 34.770,24 zł odszkodowania, rok później 32.626,62 zł, a w 2014 roku, wskutek 

zmiany polityki mieszkaniowej, już tylko 4.327,78 zł.  

Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w gminie i zapotrzebowania 

na nie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 7. Mieszkania pozostające w zasobach 
gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny oraz Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy 
we Wrześni. 
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Wykres 8. Zapotrzebowanie na lokale 
komunalne i socjalne w gminie w latach 
2012-2014 

Wykres 9. Wyroki sądowe przekazane 
do realizacji przez gminę w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

W analizowanym okresie polityka mieszkaniowa samorządu gminy polegała na 

sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz ich najemców, zwiększaniu liczby lokali socjalnych 

poprzez budowę nowych budynków i adaptacje już istniejących, umożliwianiu zamian lokali 

komunalnych na socjalne i odwrotnie, zgodnie z uprawnieniami ich najemców. W latach 

2012-2014 kontynuowano działania polegające na takim przeorganizowaniu substancji 

mieszkaniowej w gminie, aby w pierwszej kolejności były zaspokajane potrzeby mieszkańców 

w zakresie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, co jest ustawowym obowiązkiem 

gminy. W przypadku lokali socjalnych, wzrost ich liczby nastąpił wskutek wybudowania 

w 2013 roku budynku socjalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni. W najbliższych latach 

polityka mieszkaniowa samorządu gminy uzupełniona zostanie o wsparcie finansowe dla 

wynajmujących lokale mieszkalne na wolnym rynku w kwocie uwarunkowanej wielkością 

czynszu obowiązującego w lokalach komunalnych. 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2014 roku zdecydowana 

większość mieszkań w gminie była wyposażona w instalacje techniczno-sanitarne w postaci 

wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki i centralnego ogrzewania. W mieście do sieci 

wodociągowej podłączonych było 99,9% mieszkań, ustęp spłukiwany i łazienkę posiadało 

odpowiednio 99,3 i 97,9% mieszkań, a do centralnego ogrzewania i sieci gazowej dostęp 

miało odpowiednio 88,3 i 45,8% mieszkań. Sytuacja na obszarze wiejskim gminy w przypadku 

wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne w postaci wodociągu, ustępu spłukiwanego, 

łazienki i centralnego ogrzewania wyglądała podobnie, natomiast w przypadku dostępności 

instalacji gazowej znacznie gorzej. Do sieci wodociągowej podłączonych było 98% mieszkań, 

ustęp spłukiwany i łazienkę posiadało odpowiednio 93,5 i 91,4% mieszkań, a do centralnego 

ogrzewania i sieci gazowej dostęp miało odpowiednio 76,1 i 4,6% mieszkań. 

Mieszkańcy gminy, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu 

określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Są to świadczenie pieniężne udzielane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Ponadto, na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Miasta i Gminy Września OPS miał możliwość przyznawania dodatków wyrównawczych 

w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych uprawnionych mieszkańców poza komunalnym 

zasobem mieszkaniowym. Dodatek wyrównawczy w gminie wypłaca się właścicielowi lub 

zarządcy lokalu jednocześnie z dodatkiem mieszkaniowym, a jego otrzymanie nie narusza 

uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe i wyrównawcze przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

  2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 1.512 1.619 1.560 

w
 t

ym
 : 

liczba gospodarstw 1-osobowych 353 377 370 

liczba gospodarstw 2-osobowych 278 280 278 

liczba gospodarstw 3-osobowych 362 329 296 

liczba gospodarstw 4-osobowych 353 338 322 

liczba gospodarstw 5-osobowych 181 188 192 

liczba gospodarstw 6-osobowych i większych 113 107 102 
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w
 t

ym
 : 

najemcy 877 893 858 

członkowie spółdzielni 289 256 234 

właściciele mieszkań wykupionych 244 322 334 

właściciele domów jednorodzinnych 30 21 15 

inni 197 126 117 

bez tytułu prawnego, oczekujący na lokal 2 1 2 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych  9.288 10.101 9.735 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 1.857.751 2.088.283 2.138.233 

wartość wypłaconych dodatków wyrównawczych (w zł) 86.804 121.669 136.494 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

W latach 2012-2014 liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki 

mieszkaniowe, ulegała wahaniom (1512 w 2012 r., 1.619 w 2013 r., 1.560 w 2014 r.). Wśród 

nich najwięcej było gospodarstw jednoosobowych (353 w 2012 r., 377 w 2013 r., 370 w 2014 

r.) i czteroosobowych (353 w 2012 r., 338 w 2013 r., 322 w 2014 r.), a pod względem typu 

zamieszkiwanego lokalu – najemcy (877 w 2012 r., 893 w 2013 r., 858 w 2014 r.).  

Z roku na rok zwiększała się wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych 

(z 1.857.751 zł w 2012 r. do 2.138.233 zł w 2014 r.) i wyrównawczych (z 86.804 zł w 2012 r. 

do 136.494 zł w 2014 r.). Powodem tego był wzrost kosztów utrzymania mieszania (w tym 

wzrost cen nieczystości płynnych i wody), które są podstawowym elementem przy obliczaniu 

kwoty dodatków, oraz obniżenie dochodu wnioskodawców spowodowane recesją 

i bezrobociem, co wpłynęło na wzrost liczby osób uprawnionych do uzyskania dodatku 

mieszkaniowego i dodatku wyrównawczego. 

Warto dodać, iż w 2014 roku 572 gospodarstwa domowe w gminie otrzymały dodatki 

energetyczne na łączną kwotę 30.928 zł. Ta forma pomocy udzielana jest osobom, którym 

przyznano dodatek mieszkaniowy oraz które są stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują 

w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
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4. STRUKTURA GOSPODARCZA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 

Gmina Września jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym, na co wskazuje 

zarówno znaczny areał użytków rolnych, jak i obecność dużych zakładów przemysłowych. 

Dobrej jakości gleby i położenie gminy w układzie komunikacyjnym kraju pozwala łączyć 

funkcje rolnicze z przemysłowymi, usługowymi i handlowymi. Rolę rolnictwa w gospodarce 

gminy obrazuje sposób wykorzystania gruntów – użytki rolne zajmują 82,3% jej powierzchni, 

w tym 75,4% grunty orne, a 4,1% łąki i pastwiska. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione 

zajmują 8,1% powierzchni gminy. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy 

wykres. 

 

Wykres 10. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha) w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Układ agrarny w gminie nie jest szczególnie korzystny, a to za sprawą znacznego 

rozdrobnienia gospodarstw rolnych, co jednak częściowo rekompensują dobre jakościowo 

gleby. Gleby w klasie bonitacyjnej I-III zajmują około 50% gruntów ornych, a gleby klasy IV 

30%. Warunki przyrodnicze do prowadzenia gospodarki rolnej w gminie są korzystne; jej 

teren charakteryzuje się uprzywilejowanymi warunkami termicznymi.  

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w gminie funkcjonowały 

904 gospodarstwa rolne, z czego 834 gospodarstwa prowadziły działalność rolniczą (w tym 
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830 indywidualne). Wśród nich było 65 gospodarstw małych o powierzchni do 1 ha, 233 

gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha, 146 gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha, 

145 gospodarstw o powierzchni od 10 do 15 ha oraz 245 gospodarstw o powierzchni 15 ha 

i więcej. 

W strukturze upraw dominowały zboża (uprawą zbóż zajmowały się 703 gospodarstwa 

rolne spośród 772 trudniących się uprawą), uprawiano także uprawy przemysłowe (336), 

rzepak i rzepik (283) i ziemniaki (204), a także w mniejszej liczbie gospodarstw buraki 

cukrowe i warzywa gruntowe. Podstawowy kierunek produkcji zwierzęcej stanowiła 

natomiast hodowla trzody chlewnej (zajmowało się nią 308 gospodarstw spośród 505 

utrzymujących zwierzęta gospodarskie) i chów bydła (243). W gminie prowadzono także 

chów koni (26), a w znacznej części gospodarstw (311) hodowano też drób, którego pogłowie 

liczyło łącznie 68.479 sztuk. 

We Wrześni działają liczne organizacje rolnicze, m.in.: Biuro Powiatowe 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września, 

Wrzesińska Grupa Zbożowo-Rzepakowa, Grupa Producentów Marzenin Sp. z o. o., 

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Miłosław, Spółdzielnia Producentów 

Trzody Chlewnej Grupa Kołaczkowo, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września, Spółdzielnia Producentów Bydła 

Mięsnego Grupa Września oraz kółka rolnicze. Na terenie gminy jednym z ważniejszych 

wydarzeń rolniczych są doroczne targi „Rolnicza Jesień”; w 2014 roku odbyła się ich 

24 edycja. Ich organizatorami są: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Urząd 

Miasta i Gminy oraz Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

W gminie występują udokumentowane złoża surowców ilastych przydatnych do 

produkcji lekkich kruszyw ceramicznych. Znajdują się one w okolicy miejscowości Sokołowo 

i Gulczewko. 

W latach 2012-2014 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

zwiększała się z roku na rok (z 5.505 w 2012 r. do 5.589 w 2014 r.). Zdecydowana większość 

z nich znajdowała się w rękach prywatnych (5.389 w 2012 r., 5.463 w 2013 r., 5.468 w 2014 

r.). Na koniec 2014 roku dominującymi rodzajami działalności gospodarczej były handel 

i usługi w zakresie napraw (1.616 podmiotów) oraz budownictwo (747) i przetwórstwo 

przemysłowe (626).  
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W latach 2012-2014 nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych trudniących się 

m.in. budownictwem (z 719 w 2012 r. do 747 w 2014 r.), przetwórstwem przemysłowym 

(z 620 w 2012 r. do 626 w 2014 r.), transportem i gospodarką magazynową (z 291 w 2012 r. 

do 304 w 2014 r.), obsługą runku nieruchomości (z 282 w 2012 r. do 297 w 2014 r.), opieką 

zdrowotną i pomocą społeczną (z 268 w 2012 r. do 299 w 2014 r.) i edukacją (z 174 w 2012 r. 

do 187 w 2014 r.). Jednocześnie systematycznie spadała liczba podmiotów gospodarczych 

zajmujących się handlem i usługami w zakresie napraw (z 1.640 w 2012 r. do 1.616 w 2014 

r.), działalnością finansową i ubezpieczeniową (ze 164 w 2012 r. do 156 w 2014 r.) oraz 

rolnictwem i łowiectwem (ze 112 w 2012 r. do 72 w 2014 r.). 

Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 11. Podmioty gospodarcze w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 12. Podmioty gospodarcze w gminie 
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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Do największych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w gminie należą 

m.in.: Krispol – producent bram, rolet i krat; Techpak – firma wytwarzająca opakowania 

z tektury; Mikroma Group – producent silników, siłowników i innych precyzyjnych części 

mechanicznych; Spółka Gestamp wytwarzająca części samochodowe; AQUILA Sp. z o.o.  

– producent tektury falistej; Pimax produkujący galanterię ogrodową z drewna; Zakład 

Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Rolniczych – Bogdan Kowalski; Spółka APP  

– dostawca środków do napraw blacharsko-lakierniczych i pielęgnacji aut; Wheelabrator 

Schlick Sp. z o.o. – producent urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej; Flex Films Europ  

–producent opakowań spożywczych oraz firma XS Logistics zajmująca się obsługą logistyczną 

i magazynową sklepów.  

Sytuacja gospodarcza w gminie wpływa na kondycję lokalnego rynku pracy. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba posiadających 

zatrudnienie mieszkańców gminy Września zwiększała się z roku na rok (z 9.860 w 2012 r. do 

10.461 w 2014 r.). Mimo iż dane te nie uwzględniają pełnej liczby osób zatrudnionych 

(nie obejmują osób pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony 

narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach 

i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób), na uwagę 

zasługuje dość wyrównany w tym gronie udział kobiet (48,8% w 2012 r., 49,1% w 2013 r., 

48,3% w 2014 r.) i mężczyzn (51,2% w 2012 r., 50,9 w 2013 r., 51,7% w 2014 r.). 

Z kolei z danych Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni wynika, że w 2014 roku, 

w porównaniu z latami 2012-2013, liczba osób bezrobotnych w gminie znacznie zmniejszyła 

się (2.568 w 2012 r., 2.744 w 2013 r., 2.225 w 2014 r.). Wśród osób pozostających bez pracy 

większość stanowiły kobiety (57,5% w 2012 r., 58,8% w 2013 r., 60,8% w 2014 roku).  

W 2014 roku udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gminy będących 

w wieku produkcyjnym był niższy niż w latach 2012-2013. W 2012 roku wyniósł 8,8%, rok 

później osiągnął poziom 9,5%, a w 2014 roku spadł do 7,7%.  

Dane szczegółowe na temat pracujących i bezrobotnych mieszkańców gminy 

przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 13. Mieszkańcy gminy posiadający 
zatrudnienie w latach 2012-2014* 

Wykres 14. Bezrobotni w gminie według płci 
w latach 2012-2014 

 

*bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących 
w organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 

 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. 
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i wprowadzenia profilowania tych ostatnich w zależności od gotowości do podjęcia 
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tylko po to, by podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, straciło status osoby bezrobotnej.  

W latach 2012-2014 stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim była wyższa niż 

w województwie wielkopolskim i w kraju. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 15. Stopa bezrobocia w powiecie wrzesińskim, w województwie wielkopolskim i w kraju 
w latach 2012-2014 (w %) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Na koniec 2014 roku wśród bezrobotnych w gminie było 1.355 osób zamieszkujących 

w mieście (w tym 815 kobiet) i 870 mieszkańców obszarów wiejskich gminy (w tym 537 

kobiet). Prawo do zasiłku posiadało 268 osób (w tym 143 kobiety). 

Największe grupy stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (643 osoby), pozostające bez 

zatrudnienia długotrwale, tj. 12 miesięcy i więcej (łącznie 960 osób), a także osoby 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (656 osób). 

Największy odsetek kobiet wśród bezrobotnych odnotowano w gronie osób w wieku 

25-34 lata (71,5%) i 35-44 lata (63,6%), pozostających bez pracy długotrwale, powyżej 12 

miesięcy (67,2%), a także osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (73,9%) 

oraz średnim ogólnokształcącym (72,6%). 

Dane szczegółowe uwzględniające podział bezrobotnych w gminie według miejsca 

zamieszkania, wieku, czasu pozostawania bez pracy i poziomu wykształcenia przedstawiają 

poniższe wykresy. 
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Wykresy 16-19. Bezrobotni w gminie na koniec 2014 roku według miejsca zamieszkiwania, wieku, 
czasu pozostawania bez pracy i poziomu wykształcenia 

 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. 
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Września jest gminą dynamicznie rozwijającą się i stwarzającą swoim mieszkańcom 

coraz lepsze warunki do życia i pracy. W ostatnich latach zwiększała się liczba osób 

pracujących i malała liczba osób pozostających bez zatrudnienia. Mimo to wskaźniki 

bezrobocia w gminie były wyższe niż w województwie i w kraju. W jakiejś mierze jest to 

zapewne skutkiem likwidacji największych pracodawców w regionie – produkującej głośniki 

firmy Tonsil oraz zajmującej się produkcją prefabrykatów na cele budownictwa rolniczego 

oraz stolarki budowlanej firmy Stokbet, która w czasach prosperity zatrudniała ok. 3.000 

pracowników (w jej strukturach funkcjonowała Fabryka Domów w Mieszkowie koło Jarocina, 

a także zakłady w Trzciance i Obornikach Wielkopolskich). 

Na terenie gminy znajdują się dwie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (przy ul. Sikorskiego i Działkowców), a w 2014 utworzono Wrzesińską Strefę 

Aktywności Gospodarczej, obejmującą tereny Białężyc, Chociczy Małej, Grzymysławic 

i Obłaczkowa. Z założenia strefy przyczynić się mają do zwiększenia atrakcyjności 

inwestycyjnej terenu, rozwoju przedsiębiorczości, a w konsekwencji utworzenia nowych 

miejsc pracy.  

W gminie podejmowanych jest szereg działań wpływających na polepszenie kondycji 

lokalnego rynku pracy. Jej samorząd konsekwentnie od lat pracuje nad poprawą gminnej 

infrastruktury technicznej, co znacząco przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną obszaru. 

Stosuje także system ulg, który skutecznie zachęca inwestorów. Priorytetem władz jest 

pozyskiwanie firm dających zatrudnienie, w efekcie czego w gminie pojawili się liczący 

inwestorzy, jak m.in. firmy: Gestamp, Aquila, APP, Wheelabrator Schlick, Flex Films Europa. 

Duże nadzieje na znaczącą poprawę sytuacji na rynku pracy daje będąca na ukończeniu 

inwestycja koncernu Volkswagen w Białężycach. Szacuje się, że fabryka może dać 

zatrudnienie nawet 3 tysiącom osób. 

Oprócz podejmowania działań mających na celu przyciągnięcie do gminnych stref 

ekonomicznych dużych inwestorów, należy wspierać i wzmacniać rozwój sektora małej 

i średniej przedsiębiorczości. Szansę stanowi również kreowanie i umacnianie istniejących 

partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz intensyfikacji lokalnych działań gospodarczych. 

Analizując z kolei położenie mieszkańców gminy pozostających bez zatrudnienia, 

należy zwrócić uwagę na potrzebę zwiększania kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych, 

tak aby skuteczniej i trafniej odpowiadały na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Bardzo 
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ważne jest wsparcie młodych ludzi, umożliwienie im podjęcia pierwszej pracy i zdobycia 

doświadczenia zawodowego. Kluczowe znaczenie ma także zachęcanie do podejmowania 

własnej działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia jest również tworzenie zachęt dla 

większej mobilności zawodowej mieszkańców gminy. Pomocne w tym zakresie mogłoby być 

zapewnienie lepszej komunikacji z mniejszymi miejscowościami w gminie. 

Z uwagi na fakt, że rolnictwo wciąż stanowi ważną gałąź gospodarki gminy, istotne 

jest także dalsze wspieranie rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

W tym kontekście wartą przemyślenia jest idea utworzenia platformy współpracy na rzecz 

rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza pod kątem produkcji zdrowej żywności 

i produktów ekologicznych. 

 

5. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Września funkcjonowało 13 przedszkoli (w tym 

1 publiczne), 12 szkół podstawowych, 8 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych. Na jej 

terenie działały również 2 prywatne żłobki: Prywatny Żłobek „Akademia Smerfa” 

(ul. Gnieźnieńska 23b, 62-300 Września) oraz Prywatny Żłobek „Troskliwe Misie” (ul. Gendka 

10/22, 62-300 Września). W obu placówkach opieką objęto 52 dzieci. 

Dane szczegółowe temat placówek oświatowych działających w gminie przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie w roku szkolnym 2014/2015 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Przedszkole Publiczne „Pszczółka Maja” we Wrześni 
ul. Zielonogórska 17,  
62-300 Września 

2. Przedszkole Niepubliczne „Polne Kwiatki” we Wrześni ul. Centralna 20, Gutowo Małe 

3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” we Wrześni ul. 3 Maja 4, 62-300 Września 

4. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Chatka” we Wrześni 
ul. Gen. T. Kutrzeby 1,  
62-300 Września 

5. Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” we Wrześni ul. Kilińskiego 9, 62-300 Września 

6. Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Nutka” we Wrześni 
ul. Paderewskiego 50c,  
62-300 Września 

7. 
Przedszkole Niepubliczne „Mali Przyrodnicy” 
we Wrześni 

ul. Słowackiego 54, 62-300 Września 
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8. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” we Wrześni 
ul. Daszyńskiego 2a,  
62-300 Września 

9. Przedszkole Niepubliczne „Kubuś” we Wrześni ul. Krótka 3, 62-300 Września 

10. Przedszkole Niepubliczne „Grzybek” we Wrześni Kleparz 30, 62-300 Września 

11. 
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Magiczny Zakątek” 
z punktem wczesnego wspomagania we Wrześni 

ul. Owocowa 2, 62-300 Września 

12. 
Prywatne Rodzinkowe Przedszkole „Troskliwe Misie” 
we Wrześni 

ul. A. Gendka 10/22,  
62-300 Września 

13. Niepubliczne Przedszkole „Smerfy” w Osowie Osowo 19, 62-304 Osowo 

14. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni 

ul. Szkolna 1, 62-300 Września 

15. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dzieci 
Wrzesińskich we Wrześni 

ul. Kościuszki 24, 62-300 Września 

16. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

17. Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni ul. Batorego 8, 62-300 Września 

18. 
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 
we Wrześni 

ul. Batorego 8, 62-300 Września 

19. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chociczy Wielkiej 
Chocicza Wielka 21,  
62-300 Września 

20. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie ul. Kaliska 1a, 62-303 Kaczanowo 

21. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie 
Chwalibogowo 38,  
62-323 Chwalibogowo 

22. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Marzeninie 

ul. Ks. Twardego 22,  
62-301 Marzenin 

23. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Noblistów w Nowym Folwarku 

ul. Nowa 5, Nowy Folwark,  
62-300 Września 

24. 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Gen. T. Kutrzeby 
w Otocznej 

Otoczna 12, 62-302 Węgierki 

25. 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda 
Brzeskiego w Grzybowie 

Grzybowo 32, 62-309 Grzybowo 

26. Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

27. 
Gimnazjum Nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego 
we Wrześni 

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września 

28. 
Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów w Nowym 
Folwarku 

ul. Nowa 5, Nowy Folwark,  
62-300 Września 

29. Gimnazjum w Marzeninie 
ul. Ks. Twardego 22,  
62-301 Marzenin 

30. Gimnazjum w Otocznej Otoczna 12, 62-302 Węgierki 

31. Społeczne Niepubliczne Gimnazjum w Grzybowie Grzybowo 32, 62-309 Grzybowo 

32. Gimnazjum Specjalne Nr 3 we Wrześni ul. Batorego 8, 62-300 Września 

33. Gimnazjum dla Dorosłych we Wrześni ul. Koszarowa 12, 62-300 Września 

34. 
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 
we Wrześni 

ul. Witkowska 1, 62-300 Września 
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35. 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni 
(II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2) 

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września 

36. 
Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte 
Cassino we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1,  
62-300 Września 

37. 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich we Wrześni 

ul. Koszarowa 12, 62-300 Września 

38. 
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka 
we Wrześni 

ul. Batorego 8, 62-300 Września 

39. 
Zespół Szkół Stowarzyszenia Oświatowców Polskich 
we Wrześni (szkoła policealna) 

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

W analizowanym roku szkolnym do przedszkoli uczęszczało łącznie ok. 1.700 dzieci 

(w tym 162 do przedszkola publicznego), w szkołach podstawowych naukę pobierało 2.914 

uczniów, a w gimnazjach 1.299 uczniów. Zatrudnienie na poszczególnych stopniach edukacji 

wyglądało następująco: w przedszkolu publicznym – 15 nauczycieli, w szkołach 

podstawowych – 235 nauczycieli, a w gimnazjach – 97 nauczycieli (brak danych na temat 

zatrudnienia kadry pedagogicznej w niepublicznych placówkach przedszkolnych i szkołach 

ponadgimnazjalnych). 

Infrastruktura oświatowa na terenie gminy jest remontowana i modernizowana 

w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Szkoły zapewniają dzieciom 

i uczniom dostęp do świetlicy, biblioteki, stołówki i boisk oraz organizują zajęcia 

pozalekcyjne. Wśród tych ostatnich najczęściej prowadzone są przedmiotowe, artystyczne 

i sportowe koła zainteresowań. Większość szkół oferuje również zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Dla przykładu w roku szkolnym 2013/2014 

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrześni prowadziła 80 godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych 

(zajęcia wyrównawcze z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, język angielski; 

zajęcia z uczniem zdolnym: kółko przyrodnicze, języka angielskiego, recytatorskie, warsztaty 

historyczne, kółko plastyczno-techniczne, dziennikarskie, informatyczne, garncarskie, 

sportowe, wokalne, taneczne; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne), natomiast 

Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni prowadziła 60 godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych 

(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klas I-III, gimnastyka korekcyjna dla klas I-III, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-VI.; koła zainteresowań dla klas I-VI: muzyczne, 

plastyczne, żywego słowa, informatyczne, polonistyczne, historyczne, matematyczne, PCK, 
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dziennikarskie, rekreacyjno-sportowe dla klas III-VI: SKS, piłka nożna dla klas III, siatkówka 

dla klas III, lekkoatletyka). 

Placówki oświatowe w gminie wyposażone są w sprzęt komputerowy, a liczba 

stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet w wybranych szkołach wygląda 

następująco: Gimnazjum Nr 1 we Wrześni – 62, Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni – 36, 

Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni – 36, Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku – 34, Szkoła 

Podstawowa w Nowym Folwarku – 34, Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie – 33, 

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni – 24, Gimnazjum w Marzeninie – 24, Gimnazjum w Otocznej  

– 24, Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni – 24, Szkoła Podstawowa w Otocznej – 24, Szkoła 

Podstawowa w Marzeninie – 24 oraz Szkoła Podstawowa w Kaczanowie – 20. 

Szkoły uczestniczą w projektach i programach umożliwiających uczniom rozwijanie 

zainteresowań i umiejętności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, a także doskonalenie 

nauczycieli. I tak np. w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni realizowano projekt innowacji 

pedagogicznej pn. „Euromatematyka w klasie europejskiej”. Placówki oświatowe realizują 

także programy profilaktyczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz 

uwrażliwianie środowiska szkolnego i lokalnego na problemy związane z uzależnieniami, 

bezpieczeństwem i przemocą, np. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni 

uczestniczą w programach pn.: „Owoce w szkole i szklanka mleka”, „Nie pal przy mnie  

– proszę”, „Trzymaj formę”. Warto dodać, że większość placówek oświatowych legitymuje 

się certyfikatami: „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Szkoły promującej zdrowie”, ‘Bezpiecznej 

szkoły”, „Szkoły z klasą”. 

Szkoły angażują się również w akcje społeczne, zarówno o charakterze globalnym, jak 

i lokalnym. Dla przykładu Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni bierze udział w organizowanej 

przez Pallotyński Sekretariat Misyjny akcji ph. „Adopcja Serca”, polegającej na objęciu 

pomocą dzieci z krajów misyjnych, które pozbawione są środków do godnego życia. 

W ramach akcji uczniowie pomagają trójce dzieci: chłopcu z Republiki Konga i dziewczynkom 

z Kolumbii i Zambii.  
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6. ŻYCIE KULTURALNE I INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA 

 

Głównymi instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy 

Września są Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

we Wrześni.  

Celem Ośrodka jest pozyskiwanie i przygotowywanie mieszkańców gminy do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości oraz edukowanie i upowszechnianie 

kultury zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej. Placówka zajmuje się również 

organizowaniem imprez plenerowych, rozrywkowych, przeglądów amatorskiego ruchu 

artystycznego i warsztatów muzycznych. Prowadząc działalność współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi instytucjami w regionie, kraju i za granicą.  

Ośrodek dysponuje salą widowiskowa na 400 miejsc, salą taneczną z lustrami, 

pokojem muzycznym, salami prób, zebrań, wystaw, modelarnią i pracownią plastyczną. 

W jego strukturach działają: Wrzesińska Orkiestra Dęta, Zespół Taneczny „Takt”, Zespół 

Taneczny „Puls”, Wrzesińskie Studio Piosenki, najstarszy działający we Wrześni chór „Lutnia”, 

Teatr „Otczapy”, Zespół Folklorystyczny, Klub fotograficzny, a także sekcje: historyczna, 

modelarska i plastyczna.  

Do cyklicznych imprez organizowanych i współorganizowanych przez Ośrodek należą 

m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 

„Prowincjonalia”, Kaziuki Wileńskie, Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży  

– Talenty Gminne, Wrzesiński Weekend Muzyczny, Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych, 

Festiwal Pieśni Maryjnych, Wieczornica z okazji Święta Niepodległości, Wrzesińskie 

Dyktando, Mikołajki. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zajmuje się z kolei zaspokajaniem 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz gromadzeniem materiałów 

na temat regionu. Posiada 6 filii – 2 miejskie i 4 wiejskie w Grzybowie, Kaczanowie, Nowym 

Folwarku i Otocznej. Placówka dysponuje zróżnicowanym, regularnie uzupełnianym 

księgozbiorem, poza książkami obejmującym różnorodne czasopisma. W 2014 roku 

księgozbiór biblioteki liczył ponad 100 tysięcy woluminów, z czego ok. 30 tysięcy znajdowało 

się w Bibliotece Głównej. W 2014 roku Biblioteka Główna i jej filie zatrudniały 

16 pracowników i objęły swą ofertą łącznie 6.299 osób. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 

 

 41 

 

W zbiorach Biblioteki znajduje się polska i obca literatura beletrystyczna oraz 

literatura popularnonaukowa i naukowa z różnych dziedzin wiedzy. Placówka dysponuje 

pracownią komputerową z dostępem do sieci Internet. Czytelnikom starszym, chorym lub 

niepełnosprawnym biblioteka oferuje usługę „Książka na telefon”. 

Obok działalności podstawowej placówka podejmuje inicjatywy promujące 

czytelnictwo i kulturę, np. organizując spotkania z ciekawymi ludźmi. Takie spotkania odbyły 

się m.in. z Elżbietą Dzikowską – podróżniczką, autorką wielu książek, programów 

telewizyjnych, audycji radiowych, organizatorką wystaw sztuki, z Grzegorzem Kasdepke  

– autorem książek dla dzieci, Jarosławem Kretem – dziennikarzem telewizyjnym i autorem 

książek podróżniczych, aktorką –Magdaleną Zawadzką. 

Biblioteka jest również organizatorem lekcji bibliotecznych o różnej tematyce, jak np. 

„Cukierek albo psikus – tradycje i zwyczaje nie tylko polskie”, „Czy Święty Mikołaj istnieje 

naprawdę?”, „Czekamy na wiosnę – zaklinanie pogody”, konkursów, a także festynów dla 

najmłodszych, jak np. „Morskie wędrówki rodzinne” z okazji Dnia Dziecka w 2012 roku.  

Placówka bierze również udział w projekcie pn. „Dyskusyjne Kluby Książki”, będącym 

elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa, objętego 

patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We Wrześni grupa działająca 

w ramach Klubu nosi nazwę „Książkowi Puchacze”. Jego celem jest kształtowanie na 

spotkaniach otwartych postaw czytelniczych, popularyzowanie książki i czytelnictwa, 

kreowanie mody na czytanie oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, m.in. 

poprzez interesujące dyskusje. Grupa „Książkowi Puchacze” uczestniczy w przedsięwzięciach 

organizowanych przez Bibliotekę, w akcjach charytatywnych, czytaniu bajek dzieciom 

w wieku przedszkolnym czy w spotkaniach w szkołach. Biblioteka jest także lokalnym 

inspiratorem ogólnopolskich akcji pn. „Narodowe czytanie” czy „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Warto dodać, że we Wrześni działa także filia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. 

Szczególnym placówką kulturalną w gminie jest Muzeum Regionalne im. Dzieci 

Wrzesińskich we Wrześni. W jego zbiorach znajdują się pamiątki przeszłości począwszy od 

epoki brązu aż po wiek XX. Zobaczyć można m.in. odtworzoną izbę szkolną z okresu strajku 

szkolnego, w której znajdują się ławki szkolne, oryginalny dzwonek szkolny i trzcinka do bicia, 

tabliczki łupkowe i kałamarze, w gablotkach prezentowane są fotografie z okresu strajku, 

katechizm niemiecki oraz oryginalne spisy dzieci biorących udział w strajku. 
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Poniższa tabela zawiera wykaz placówek kulturalnych funkcjonujących w gminie. 

 

Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni ul. Kościuszki 21, 62-300 Września 

2. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
we Wrześni  

ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września 

3. 
Oddział Dziecięcy Biblioteki Publicznej 
we Wrześni 

ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września 

4. Biblioteka Publiczna, Filia Nr 1 we Wrześni ul. Słowackiego 41,62-300 Września 

5. Biblioteka Publiczna, Filia w Grzybowie Grzybowo 37, 62-309 Grzybowo 

6. Biblioteka Publiczna, Filia w Kaczanowie ul. Kaliska 1A, 62-303 Kaczanowo 

7. Biblioteka Publiczna, Filia w Nowym Folwarku ul. Nowa 5, Nowy Folwark, 62-300 Września 

8. Biblioteka Publiczna, Filia w Otocznej Otoczna 12, 62-302 Węgierki 

9.  Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

Ofertę kulturalną na terenie gminy uzupełnia repertuar kina „Trójka” i działalność 

chórów: „Camerata”, „Pro Musica”, „Les Choristes”. Kino, oprócz prezentacji krajowych 

i światowych produkcji filmowych, wpisuje się również w lokalne życie kulturalne, 

współorganizując i wspierając wiele ciekawych inicjatyw; jest m.in. gospodarzem 

Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”.  

Działalnością w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku na terenie gminy 

Września zawiaduje podmiot pn. Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne. Do jego zadań 

należy m.in. prowadzenie i organizowanie usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

i hotelowym, administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także udostępnianie bazy sportowej 

i rekreacyjnej. WOSR zarządza stadionem miejskim, basenem wraz z lodowiskiem, 

campingiem wraz z kortami tenisowymi, torem rowerowym i skate parkiem. 

Stadion miejski składa się z 3 boisk (główne z murawą trawiastą o wymiarach 105 x 65 

m, treningowe duże o nawierzchni piaszczystej i wymiarach 90 x 65 m, treningowe małe 

o nawierzchni ze sztucznej trawy i wymiarach 40 x 25 m) oraz hali wielofunkcyjnej. Obiekt 
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posiada pełne zaplecze i infrastrukturę, m.in.: trybuny, oświetlenie, szatnie i pomieszczenia 

sanitarne.  

Basen miejski „Łazienki” wraz z terenem rekreacyjnym jest obiektem odkrytym, 

którego instalacja umożliwia zamrożenie tafli i stworzenie lodowiska.  

Tor rowerowy jest sztucznie usypanym i uformowanym obiektem do jazdy i wyścigów 

w kolarstwie górskim, posiada dwie pętle wyścigowe – dużą o długości 4.200 m i małą 

o długości 2.100 m.  

Camping we Wrześni jest obiektem o powierzchni ok. 3,5 ha i spełnia funkcje 

noclegowe, sportowe i rekreacyjne. Na jego terenie znajdują się domki campingowe, pole 

namiotowe i stanowiska dla przyczep, korty tenisowe i boiska sportowe. Z kolei Skate Park 

znajduje się w parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni, ma profesjonalną nawierzchnię, 

jest sztucznie oświetlony.  

W gminie znajduje się także wiele innych obiektów sportowych i rekreacyjnych, m.in. 

sale sportowe, boiska sportowe (w tym wielofunkcyjne), stadion lekkoatletyczny, strzelnica 

sportowa, klub fitness i place zabaw. Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych w gminie 

zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Obiekty sportowo-rekreacyjne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa obiektu adres obiektu 

1. Stadion miejski (wraz z halą sportową) we Wrześni ul. Kosynierów 1, 62-300 Września 

2. 
Basen miejski „Łazienki” (wraz z lodowiskiem) 
we Wrześni 

ul. Gnieźnieńska 32a,  
62-300 Września 

3. Basen kryty „AquaLife” we Wrześni ul. Koszarowa 8, 62-300 Września 

4. Camping we Wrześni 
ul. Świętokrzyska 14/16,  
62-300 Września 

5. Korty tenisowe we Wrześni 
ul. Świętokrzyska 14/16,  
62-300 Września 

6. 
Klub sportowy „Ignasiak Sport” w Chociczy Wielkiej 
(tenis, squash, sauna, grota solna) 

Chocicza Wielka 12a,  
62-300 Września 

7. Tor rowerowy we Wrześni ul. Działkowców, 62-300 Września 

8. Skate Park (w Parku im. Józefa Piłsudskiego) we Wrześni ul. Daszyńskiego, 62-300 Września 

9. Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni 
ul. Słowackiego 41,  
62-300 Września 

10. 
Sala sportowa przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących we Wrześni 

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września 
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11. 
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcących 
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 

ul. Witkowska 1, 62-300 Września 

12. Sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 we Wrześni ul. Kosynierów 1, 62-300 Września 

13. 

Sala sportowa przy Samorządowej Szkole Podstawowej 

Nr 2 we Wrześni ul. Kościuszki 24, 62-300 Września 

14. Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

15. 
Sala sportowa przy Zespole Szkół z Oddziałami 
Sportowymi w Marzeninie 

ul. Ks. Twardego 22,  
62-301 Marzenin 

16. 
Sala sportowa przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
w Otocznej 

Otoczna 12, 62-302 Węgierki 

17. Sala sportowa przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku 
ul. Nowa 5, Nowy Folwark,  
62-300 Września 

18. 
Sala sportowa przy Zespole Szkół Politechnicznych 
we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1,  
62-300 Września 

19. 
Sala sportowa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 
we Wrześni 

ul. Koszarowa 12, 62-300 Września 

20. 
Sala sportowa przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
w Chwalibogowie 

Chwalibogowo 38,  
62-323 Chwalibogowo 

21. 
Stadion lekkoatletyczny – boisko i bieżnia przy Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

ul. Kaliska 2a, 62-300 Września 

22. 
Boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012”przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni 

ul. Szkolna 1, 62-300 Września 

23. 
Boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012”przy Samorządowej 
Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni 

ul. Kościuszki 24, 62-300 Września 

24. 
Boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012”przy Gimnazjum Nr 1 
we Wrześni 

ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

25. 
Boiska wielofunkcyjne „Orlik 2012”przy Gimnazjum Nr 2 
we Wrześni 

ul. Słowackiego 41,  
62-300 Września 

26. 
Boisko sportowe Ludowy Klub Sportowy „Błękitni”  
Psary Polskie 

Psary Polskie 2, 62-300 Września 

27. Boisko sportowe Klub Sportowy „Kosynier” Sokołowo 
Sokołowo. ul. Sportowa 4a, lok. 6,  

62-300 Września 

28. Boiska piłkarskie ludowych zespołów sportowych 

Sędziwojewo, Chwalibogowo, 
Gulczewo, Bierzglinek, Gozdowo, 
Węgierki, Chocicza Wielka, 
Kaczanowo, Obłaczkowo 

29. Strzelnica sportowa we Wrześni ul. Ogrodowa 6, 62-300 Września 

30. Fitness we Wrześni Zalew Lipówka, 62-300 Września 

31. Plac zabaw we Wrześni 
Park im. Dzieci Wrzesińskich, 
ul. Opieszyn, 62-300 Września 

32. Plac zabaw we Wrześni ul. Miłosławska, 62-300 Września 
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33. Plac zabaw we Wrześni 
ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirki 
i Wigury, 62-300 Września 

34. Plac zabaw we Wrześni Zalew Lipówka, 62-300 Września 

35. Plac zabaw we Wrześni ul. Olsztyńska, 62-300 Września 

36. Plac zabaw we Wrześni ul. Zielonogórska, 62-300 Września 

37. Plac zabaw we Wrześni ul. Słowackiego, 62-300 Września 

38. Plac zabaw we Wrześni 
Park im. Józefa Piłsudskiego, 
ul. Daszyńskiego, 62-300 Września 

39. Plac zabaw we Wrześni ul. Kosynierów, 62-300 Września 

40. Plac zabaw we Wrześni ul. Gen. Kutrzeby, 62-300 Września 

41. Plac zabaw we Wrześni 
Przy SSP Nr 1, ul. Szkolna 1,  
62-300 Września 

42. Plac zabaw we Wrześni 
Przy SSP Nr 2, ul. Kościuszki 24,  
62-300 Września 

43. Plac zabaw we Wrześni 
Przy SSP Nr 6, ul. Batorego 8, 
62-300 Września 

44. Plac zabaw we Wrześni ul. 3 Maja, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

W dziedzinie sportu i rekreacji aktywnie działają w gminie związki, kluby 

i stowarzyszenia, które umożliwiają jej mieszkańcom uprawianie różnych dyscyplin 

sportowych, m.in. lekkoatletyki, piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego 

i stołowego, hokeja i unihokeja. Liczne grono zwolenników mają również sporty obronne  

–karate i taekwondo, strzelectwo sportowe, zainteresowaniem cieszą się także zawody 

wędkarskie i motocyklowe, szachy, kolarstwo górskie i biegi przełajowe. Znaczna grupa 

pasjonuje się turystyką. Działające w gminie organizacje sportowe i turystyczne przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Organizacje sportowe i turystyczne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa organizacji adres organizacji 

1. Miejski Klub Sportowy Victoria Września ul. Kosynierów 1, 62-300 Września 

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orkan Września ul. Kaliska 2a, 62-300 Września 

3. Klub Piłki Siatkowej Progress Września ul. Fromborska 24, 62-300 Września 

4. Klub Szachowy Wrzos Września ul. Kościuszki 21, 62-300 Września 

5. Wrzesiński Klub Karate Do Shotokan Września ul. Rynek 11/11, 62-300 Września 

6. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
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7. 
Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu 
Września 

ul. Fabryczna 36, 62-300 Września 

8. Wrzesiński Klub Tenisa Stołowego Przyborki ul. Grójecka 15, 62-300 Września 

9. Wrzesińska Grupa Płetwonurków Aqua Września 
ul. Zamysłowskiego 30,  
62-300 Września 

10. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
im. Henryka Kamińskiego 

ul. Chopina 9, 62-300 Września 

11. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Sokół 
ul. Wojska Polskiego 23,  
62-300 Września 

12. Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe 
ul. Czerniejewska 2,  
62-300 Września 

13. Wrzesiński Klub Koszykówki 
ul. Słowackiego 41,  
62-300 Września 

14. Klub Sportowy Kosynier Sokołowo ul. Szlachecka 4, 62-300 Września 

15. Ludowy Klub Sportowy Błękitni Psary Polskie 126, 62-300 Września 

16. Szkolny Związek Sportowy ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

17. Klub Strzelectwa Myśliwskiego Trap ul. Wrocławska 21, 62-300 Września 

18. Kurkowe Bractwo Strzeleckie Września 
ul. Dzieci Wrzesińskich 13,  
62-300 Września 

19. Stowarzyszenie Born To Ride ul. Kopernika 3, 62-300 Września 

20. Polski Związek Wędkarski koło Września 
ul. gen. Sikorskiego 36,  
62-300 Września 

21. Uczniowski Klub Sportowy Żak Września ul. Witkowska 1, 62-300 Września 

22. Uczniowski Klub Sportowy Otok Otoczna 62-302 Węgierki 

23. Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Psary Polskie 126, 62-300 Września 

24. Uczniowski Klub Sportowy Iskra Marzenin Marzenin, 62-300 Września 

25. Uczniowski Klub Sportowy Trójka Marzenin Marzenin, 62-300 Września 

26. Uczniowski Klub Sportowy Lider Września ul. Batorego 8, 62-300 Września 

27. Uczniowski Klub Sportowy Grodzianie Grzybowo Grzybowo, 62-300 Września 

28. Uczniowski Klub Sportowy Elektron Września 
ul. Wojska Polskiego 1,  
62-300 Września 

29. Uczniowski Klub Sportowy Olimp Września 
ul. Słowackiego 41,  
62-300 Września 

30. Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team 
ul. Słowackiego 41,  
62-300 Września 

31. Uczniowski Klub Sportowy Leśne Orły Chocicza Wielka, 62-300 Września 

32. Uczniowski Klub Jeździecki Parkur 
Nowy Folwark, ul. Mostowa 1,  
62-300 Września 

33. Uczniowski Klub Sportowy Spartakus  ul. Kościuszki 24, 62-300 Września 

34. Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego Orzeł ul. Kościuszki 24, 62-300 Września 

35. Liga Obrony Kraju ul. Ogrodowa 6, 62-300 Września 
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36. 
Międzyszkolny Klub Sportowy, Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy Września 

ul. Chopina 10, 62-300 Września 

37. Wrzesińska Brygada Kolarska ul. Fromborska 23, 62-300 Września 

38. Klub Jeździecki Hula 
Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa,  
62-300 Września 

39. 
Uczniowski Klub Sportowy Hwarang Taekowndo 
Olimpijskie 

ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

40. Akademia Piłkarska Reissa ul. Kosynierów 32, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

Na terenie gminy odbywa się wiele imprez sportowych organizowanych zarówno 

przez Urząd Miasta i Gminy, jak i organizacje sportowe i turystyczne. Mają one charakter 

lokalny i ponadlokalny. Najliczniejsze rzesze uczestników gromadzą następujące imprezy: 

organizowane przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni – Rodzinny Rajd Rowerowy oraz 

Mistrzostwa Miasta i Gminy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w ramach eliminacji do 

Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, a także imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży organizowane w czasie wakacji i ferii zimowych przez UMiG, LOK, TKKF, WOSR 

i SZS. Spośród większych imprez sportowych w gminie wymienić należy: Ogólnopolski Bieg 

Kosynierów, imprezy powiatowe – Rozgrywki Halowe Piłki Nożnej, Szkolną Ligę Strzelecką 

i Rekreacyjną Ligę Piłki Siatkowej, wojewódzkie Młodzieżowe Biegi Przełajowe, a spośród 

imprez lokalnych – Rajd Turystyczny im. Dzieci Wrzesińskich. 

Gmina Września posiada znaczne walory turystyczne wynikające głównie z zasobów 

kultury materialnej. W szczególności należy wymienić kościół farny pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz budynek dawnej szkoły 

pruskiej we Wrześni, a także liczne obiekty sportowo-rekreacyjne oraz malownicze tereny 

otaczające miasto. Wśród tych ostatnich na uwagę zasługuje Zalew Lipówka z otaczającymi 

go ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Wartym podkreślenia jest także fakt, iż przez gminę 

Września przebiega Szlak Piastowski łączący grody bogate w pamiątki historyczne z okresu 

wczesnopiastowskiego. 

W okolicy Wrześni znajduje się kilka ciekawych szlaków rowerowych: „Wokół powiatu 

wrzesińskiego”, o długości 175 km, szlak niebieski; „Wokół gminy Września”, o długości 

65 km, szlak czerwony; „Września – Grzybowo”, o długości 6,8 km, szlak zielony; „Września  

– Nowa Wieś Podgórna”, o długości 22,1 km, szlak żółty; „Bardo – Września – Graby”, 
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o długości 22,8 km, szlak czarny; „Września – Pyzdry”, o długości 25 km, szlak zielony. 

Atrakcją dla zwiedzających Wrześnię może być także gra terenowa z serii Wielkopolskie 

Questy pt. „Dzieci Wrzesińskie historię tworzyły”. 

Bazę turystyczną na terenie gminy stanowią następujące obiekty: we Wrześni – Hotel 

„City” (ul. Fabryczna 5), Hotel „Świat Wodny Cenos” (ul. Koszarowa 8), Hotel „Kosmowski” 

(ul. Wrocławska 43), Pensjonat „Mansarda” (ul. Staszica 2), Dom do wynajęcia 

(ul. Świętokrzyska 6), w Gutowie Wielkim – Hotel „Kassandra” (Gutowo Wielkie 29), 

w Bierzglinku – Dworek Zacisze (ul. Bukowa 56), w Obłaczkowie – Pensjonat „Wiosna” 

(Obłaczkowo 142), Pensjonat „Rondo” (Obłaczkowo 4), w Chociczy Wielkiej – Gospodarstwo 

Agroturystyczne Dorota Obs (Chocicza Wielka 12), w Nowym Folwarku – Country Club „Na 

skraju lasu” (ul. Mostowa 1). 

 

7. OPIEKA ZDROWOTNA I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W 2014 roku w gminie funkcjonowały 1 szpital, 1 oddział szpitalny, 21 zakładów opieki 

zdrowotnej, w tym 18 niepublicznych, prowadzonych było 107 prywatnych praktyk lekarskich 

oraz działało 14 aptek. Dane szczegółowe na temat zakładów opieki zdrowotnej w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Opieka zdrowotna w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa jednostki adres jednostki 

Szpitale 

1. Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

2. 
Oddział szpitalny Amika Konsorcjum Medyczne 
sp. z o.o. 

ul. Piastów 16, 62-300 Września 

Przychodnie i praktyki lekarskie, które mają podpisaną umowę na świadczenie usług z NFZ 

1. 
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-
Rodzinnej „Nowum” 

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

2. 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lek-Med 
Kasprzyk, Mikołajczak, Paciorkowski sp.j. 

ul. Fromborska 24, 62-300 Września 

3. 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego Medinet sp.j. 
Jesiołowski, Górniak, Adamczak 

ul. Legii Wrzesińskiej 23, 62-300 Września 

4. Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. ul. Piastów 16, 62-300 Września 

5. 
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego  
„Duo-Med” 

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 
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6. 
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego  
„Med-Con” 

ul. Słowian 23, 62-300 Września 

7. 
Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo-
Rodzinnej „Neovita” 

ul. Słowackiego 2, 62-300 Września 

8. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Alergologiczna 

ul. Sądowa 6, 62-300 Września 

9. 
Niepubliczny Specjalistyczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej „Specimed” 

ul. Opieszyn 10, 62-300 Września 

10. 
Med+reh Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
Zespół Lekarzy Specjalistów, Rehabilitacja 
Fizykoterapia 

ul. Słowackiego 42, 62-300 Września 

11. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Laryngolog” 

ul. Zamysłowskiego 25, 62-300 Września 

12. 
Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna 
„Primadent” 

ul. Sądowa 6, 62-300 Września 

13. Centrum Ginekologiczno-Położnicze „Auxilium” ul. Legii Wrzesińskiej 19a, 62-300 Września 

14. Przychodnia Specjalistyczna „Nowamed” ul. Sienkiewicza 12, 62-300 Września 

15. 
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Cedromed” 

ul. Opieszyn 10, 62-300 Września 

16. Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o. o. Chwalibogowo 38, 62-323 Chwalibogowo 

Gabinety stomatologiczne, które mają podpisaną umowę na świadczenie usług z NFZ 

1. 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Stomatologia J&W sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 44, 62-300 Września 

2. 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Arkadiusz Jastrzębski 

ul. Kilińskiego 3, 62-300 Września 

3. Przychodnia Stomatologiczna Aldent ul. Kościelna 13, 62-300 Września 

4. 
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Bożena Ławniczak 

ul. Kościuszki 40, 62-300 Września 

5. 
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna 
Agnieszka Urbaniak 

ul. Opieszyn 10, 62-300 Września 

6. Gabinet Stomatologiczny Danuta Wajnert-Pernak ul. Opolska 10, 62-300 Września 

7. 
Indywidualna Praktyka Lekarska Faustyna 
Pernak-Nowicka 

ul. Opolska 10, 62-300 Września 

8. Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. ul. Piastów 16, 62-300 Września 

9. 
Prywatny Gabinet Stomatologiczny  
Irena Panieńska-Tupaj 

ul. Prusa 5, 62-300 Września 

10. 
Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna 
„Primadent” 

ul. Sądowa 6, 62-300 Września 

11. 
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny  
Joanna Białek-Skowrońska 

ul. Sienkiewicza 12, 62-300 Września 

Apteki 

1. Apteka „Aspirynka” ul. Sienkiewicza 20, 62-300 Września 

2. Apteka „Nowa” ul. Sienkiewicza 12, 62-300 Września 

3. Apteka „Kwiaty Polskie” ul. Opieszyn 10, 62-300 Września 
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4. Apteka „Utis” ul. Słowackiego 4a, 62-300 Września 

5. Apteka „Vademecum” ul. Wojska Polskiego 13, 62-300 Września 

6. Apteka „Witaminka” ul. Legii Wrzesińskiej 11, 62-300 Września 

7. Apteka „Amika” ul. Piastów 16, 62-300 Września 

8. Apteka „Prima” ul. Paderewskiego 52, 62-300 Września 

9. Apteka „DR MAX” ul. Miłosławska 10, 62-300 Września 

10. Apteka „Na Sławnie” ul. Fromborska 46a, 62-300 Września 

11. Apteka „Verbena” ul. Kosynierów 23, 62-300 Września 

12. Apteka „Stylowa” ul. Sienkiewicza 7, 62-300 Września 

13. Apteka „Kapsułka” ul. Chrobrego 10, 62-300 Września 

14. Apteka „Gemini” ul. Warszawska 22, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

W ramach Szpitala Powiatowego we Wrześni funkcjonują: Szpitalna Izba Przyjęć, 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chorób wewnętrznych z intensywnym 

nadzorem kardiologicznym, Oddział neurologiczny i udarowy, Oddział pediatryczny, Oddział 

rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, Oddział chirurgii ogólnej, Oddział ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu, Oddział położniczo-ginekologiczny z systemem rooming-in 

oraz z blokiem porodowym, Oddział hospicyjno-paliatywny, Oddział neonatologiczny 

z pododdziałem patologii noworodka i Blok operacyjny z centralną sterylizatornią. 

Przy szpitalu działają następujące poradnie: poradnia kardiologiczna, poradnia 

ortopedyczna, poradnia chirurgii dziecięcej, poradnia chirurgiczna, poradnia 

reumatologiczna, poradnia onkologiczna, poradnia logopedyczna, poradnia rehabilitacyjna, 

poradnia wad postawy u dzieci i młodzieży, poradnia neonatologiczna, poradnia planowania 

rodziny i rozrodczości. Placówka oferuje także szkołę rodzenia oraz pielęgniarską opiekę 

długoterminową. Szpital wyposażony jest w następujące pracownie: pracownia diagnostyki 

laboratoryjnej i serologii z bankiem krwi, pracownia diagnostyki kardiologicznej, pracownia 

USG, pracownia fizjoterapii, pracownia tomografii komputerowej i pracownia endoskopii. 

W ramach szpitala funkcjonuje przychodnia lekarza rodzinnego, która zapewnia 

kompleksową opiekę lekarską i pielęgniarską nad osobami dorosłymi i dziećmi. 

Pomimo funkcjonowania na terenie gminy licznych zakładów opieki zdrowotnej, 

największym problemem, z którym borykają się nadal jej mieszkańcy, jest utrudniony, 

ze względu na bardzo długi czas oczekiwania, dostęp do lekarzy specjalistów. Kolejną 

trudność stanowi konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z korzystaniem 
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z usług lekarzy specjalistów prywatnie, co ogranicza możliwość podejmowania lub 

kontynuowania leczenia. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców 

gminy utrudniają również, mimo dobrze rozwiniętej na jej terenie sieci aptek i sklepów 

zielarsko-medycznych, wysokie koszty zakupu leków bądź niewielkie dofinansowanie 

niektórych z nich przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba porad 

udzielonych w gminie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zwiększała się z roku na 

rok. W 2012 roku wyniosła 208.233, rok później 219.606, a w 2014 roku 225.954. 

Jednocześnie rosła liczba porad udzielonych w gminie w ramach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej. W 2012 roku wyniosła 350.033, rok później 355.329, a w 2014 roku 365.804. 

Schorzeniami najczęściej stwierdzanymi u dorosłej populacji są choroby układu 

krążenia. Obok schorzeń narządów ruchu i neurologicznych należą one do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Relatywnie rzadziej 

o obniżonej sprawności w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, 

choroba psychiczna oraz upośledzenie umysłowe. 

Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na 

szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich 

charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego, 

przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem szczegółowo opracowane na 

szczeblu gminnym. 

W 2002 roku w gminie Września mieszkało 9.141 osób niepełnosprawnych, w tym 

4.226 mężczyzn i 4.915 kobiet. Wśród nich większość stanowiły osoby niepełnosprawne 

prawnie (8.490 osób, tj. 92,9%), czyli takie, które w czasie badania posiadały aktualne 

orzeczenie ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość 

przekwalifikowania lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub dysponowały 

uprawnieniem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku życia). Osoby 

niepełnosprawne tylko biologicznie, czyli takie, które nie posiadały orzeczenia, ale miały 

(odczuwały) całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 

podstawowych, stanowiły grupę 651 osób (7,1%). 
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Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców gminy był wysoki 

i wynosił 21,2%. W ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku produkcyjnym 

(5.944 osoby, tj. 65%) i poprodukcyjnym (2.917 osób, tj. 31,9%). Dane szczegółowe w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 20. Osoby niepełnosprawne w ogóle 
mieszkańców gminy w 2002 roku 

Wykres 21. Struktura wiekowa osób 
niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Osoby niepełnosprawne będące w wieku produkcyjnym stanowiły 21,9% ogółu 

ludności gminy będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo większy był 

udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób w wieku poprodukcyjnym, 

wynosił on bowiem aż 52,1%. 

Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym 

ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane 

wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców 

gminy w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największe grupy stanowiły 

osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (3.378 osób, tj. 37,7%), zasadniczym 

zawodowym (2.641 osób, tj. 29,4%) oraz średnim ogólnokształcącym i zawodowym (2.181 
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osób, tj. 24,3%). Niski poziom wykształcenia w znaczący sposób utrudniał osobom 

niepełnosprawnym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane dotyczące 

poziomu ich aktywności zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość osób 

dotkniętych niepełnosprawnością była bierna zawodowo (6.638 osób, tj. 72,6%). 

Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych z gminy 

oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 22. Osoby niepełnosprawne w wieku 
13 lat i więcej w gminie według poziomu 
wykształcenia w 2002 roku 

Wykres 23. Osoby niepełnosprawne w gminie 
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Orzecznictwem o niepełnosprawności w odniesieniu do mieszkańców gminy Września 

zajmuje się Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. Według jego 

danych, w 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, znacznie wzrosła liczba przyjętych 

od mieszkańców powiatu wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu o niepełnosprawności 

(dla osób powyżej 16 roku życia; 1.617 w 2012 r., 1.470 w 2013 r., 1.782 w 2014 r.), z kolei 

liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla dzieci do 
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16 roku życia) była na podobnym poziomie jak rok wcześniej (204 w 2012 r., 223 w 2013 r., 

218 w 2014 r.). Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu 

niepełnosprawności ulegała w analizowanym okresie wahaniom (odpowiednio 152 i 1.399 

w 2012 r., 176 i 1.423 w 2013 r., 154 i 1.386 w 2014 r.). Jednocześnie z roku na rok 

zmniejszała się liczba osób, które nie zaliczono do niepełnosprawnych (ze 104 w 2012 r. do 

65 w 2014 r.) oraz liczba odmów wydania orzeczenia (z 97 w 2012 r. do 53 w 2014 r.). Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 24. Mieszkańcy powiatu zaliczeni przez PZOON we Wrześni do osób niepełnosprawnych 
i stopnia niepełnosprawności w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni. 
 

8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także 

zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 
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środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń 

i doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności 

życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei 

problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są 

niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, 

zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze 

i chore.  

Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym 

zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zawiera je poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

  w Polsce 
w 100-tys. 
mieście 

w 25-tys. 
mieście 

w 10-tys. 
gminie 

liczba osób uzależnionych 
od alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 
5.000-7.000 
osób 

1.250-1.750 
osób 

ok. 500-700 
osób 

ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 
2/3 dzieci 
z tych rodzin 

razem  
ok. 2 mln 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 1.330 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 530 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

 

Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę 

mieszkańców gminy Września dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń wynika, że na jej terenie żyje 916 osób uzależnionych od alkoholu (2% populacji), 

1.833 osoby współuzależnione (4% populacji), 2.291-3.207 osób pijących szkodliwie alkohol 

(5-7% populacji), 1.833 dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym 

(4% populacji) oraz 2.442 ofiary przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem 
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alkoholowym. Analizując powyższe dane należy mieć świadomość, iż nie odzwierciedlają one 

w pełni rzeczywistej skali problemów uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie.  

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań 

własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu 

zaplanowanych w ich ramach środków finansowych. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie w gminie Września w latach 2012-2014. 

 

Wykres 25. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

W latach 2012-2014 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie ulegała wahaniom (816.602 zł w 2012 r., 718.962,38 zł w 2013 r., 

799 097,00 zł 

697 692,40 zł 

806 133,81 zł 

16 702 zł 3 500 zł 18 281 zł 
17 505,00 zł 21 269,98 zł 14 630,20 zł 

5 196 zł 7 872 zł 14 425 zł 
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820.764,01 zł w 2014 r.). Warto podkreślić, że z roku na rok rosły kwoty przeznaczone przez 

miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (z 5.196 zł w 2012 r. do 

14.425 zł w 2014 r.). 

Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

uzależnień oraz integracją społeczną osób uzależnionych w gminie Września należy do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast ich koordynowaniem 

zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Wybrane dane dotyczące działań podejmowanych przez Komisję, a także lokalnego 

rynku napojów alkoholowych przedstawia poniższy wykres. 

 

Tabela 8. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie oraz działalności GKRPA 
w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony 
przez Radę Miejską 

290 290 290 

liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 178 184 178 

liczba obwiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 429 443 423 

liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 213 123 93 

liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
przeprowadzonych przez GKRPA 

16 15 20 

liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi 
GKRPA przeprowadziła rozmowy 

70 202 62 

liczba osób, z którymi GKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-
motywujące 

59 92 44 

liczba osób, w stosunku do których GKRPA 
podjęła czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu obowiązku poddania się 
leczeniu w placówce leczenia uzależnień 

liczba osób 
wysłuchanych 

129 122 106 

liczba wniosków 88 88 75 

liczba osób 
zmotywowanych 

38 24 27 

liczba spraw skierowanych przez GKRPA do biegłego sądowego 63 60 40 

liczba osób, wobec których GKRPA wystąpiła do sądu z wnioskiem 
o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

58 53 45 

liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali 
się członkowie GKRPA 

3 0 86 

 
Źródło danych: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrześni. 
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W latach 2012-2014 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 

była na zbliżonym poziomie (178 w 2012 r., 184 w 2013 r., 178 w 2014 r.), liczba 

obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ulegała nieznacznym 

wahaniom (429 w 2012 r., 443 w 2013 r., 423 w 2014 r.), a liczba wydanych zezwoleń 

zmniejszała się z roku na rok (z 213 w 2012 r. do 93 w 2014 r.). 

Uchwalony przez Radę Miejską limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych był 

taki sam w każdym roku (290), a liczba przeprowadzonych w nich kontroli w 2014 roku 

nieznaczenie wzrosła w porównaniu z latami poprzednimi (16 w 2012 r., 15 w 2013 r., 

20 w 2014 r.). Warto dodać, iż w analizowanym okresie tylko w 2012 roku wydano decyzje 

w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (8). 

W latach 2012-2014 liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, 

z którymi GKRPA przeprowadzała rozmowy, ulegała znacznym wahaniom (70 w 2012 r., 202 

w 2013 r., 62 w 2014 r.), podobnie jak liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła 

rozmowy interwencyjno-motywujące (59 w 2012 r., 92 w 2013 r., 44 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie GKRPA zabiegała także o zobowiązanie osób uzależnionych 

do podjęcia leczenia odwykowego. W tym celu podejmowała kroki zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień 

(liczba osób wysłuchanych: 129 w 2012 r., 122 w 2013 r., 106 w 2014 r.; liczba wniosków: po 

88 w latach 2012-2013, 75 w 2014 r.; liczba osób zmotywowanych do podjęcia leczenia 

odwykowego: 38 w 2012 r., 24 w 2013 r., 27 w 2014 r.) oraz kierowała sprawy do biegłego 

sądowego (63 w 2012 r., 60 w 2013 r., 40 w 2014 r.) i występowała do sądu z wnioskiem 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (wobec 58 osób w 2012 r., 53 w 2013 r. 

i 45 w 2014 r.). W 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, znacznie wzrosła liczba 

osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie 

GKRPA (3 w 2012 r., 0 w 2013 r., 86 w 2014 r.). 

Obok Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istotną rolę 

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie gminy ogrywają: Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Konsultant ds. uzależnienia od środków 

psychoaktywnych, Zespół Interdyscyplinarny oraz mające siedzibę we Wrześni – Poradnia 

Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie 
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Abstynentów „Jantar”, Świetlica Środowiskowa z zajęciami socjoterapeutycznymi, Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz funkcjonujący przy nim Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda 

Powiatowa Policji, Straż Miejska, Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji 

i organizacji: Urzędu Miasta i Gminy (Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu), Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Leczenia 

Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, Szpitala Powiatowego, Komendy Powiatowej 

Policji, Straży Miejskiej, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego oraz Stowarzyszenia 

„Krąg”. W latach 2012-2014 w ramach Zespołu wszczęto na wniosek Policji, OPS-u i placówek 

oświatowych odpowiednio 43, 57 i 55 procedur „Niebieskie Karty”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni udziela osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami uzależnień i przemocy w rodzinie pomocy pieniężnej, niepieniężnej oraz 

w postaci pracy socjalnej. W 2012 roku wsparciem z powodu alkoholizmu objęto 94 rodziny 

liczące 190 osób, rok później 116 rodzin liczących 252 osoby, a w 2014 roku 94 rodziny 

liczące 213 osób. W związku z przemocą w rodzinie z pomocy społecznej skorzystało w 2012 

roku 29 rodzin liczących 94 osoby, rok później 39 rodzin liczących 129 osób, a w 2014 roku 

32 rodziny liczące 119 osób. Z kolei narkomania była powodem przyznania wsparcia w 2012 

roku w przypadku 3 rodzin liczących 7 osób, rok później 3 rodzin liczących 4 osoby, a w 2014 

roku 5 rodzin liczących 13 osób. Warto dodać, że skala tych problemów jest większa, bowiem 

występują one również w rodzinach, w których dominują inne problemy, np. długotrwała 

choroba, niepełnosprawność, bezdomność, a także wielodzietność. 

Według danych Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” 

we Wrześni, w latach 2013-2014 liczba osób uzależnionych i współuzależnionych (w tym 

dorosłych dzieci alkoholików i osób dotkniętych przemocą) objętych przez nią wsparciem 

była wyższa niż w 2012 roku (592 osoby w 2012 r., w tym 331 osób uzależnionych i 261 osób 

współuzależnionych, 649 osób w 2013 r., w tym 361 osób uzależnionych i 288 osób 

współuzależnionych, 643 osoby w 2014 r., w tym 351 osób uzależnionych i 292 osoby 

współuzależnione). Jednocześnie w 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, znacznie 

spadła liczba osób korzystających z poradnictwa udzielanego przez psychologa, prawnika 

i pedagoga w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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we Wrześni (383 w 2012 r., w tym psycholog 105, prawnik 157 i pedagog 121; 396 w 2013 r., 

w tym psycholog 112, prawnik 172 i pedagog 112; 296 w 2014 r., w tym psycholog 85, 

prawnik 100 i pedagog 111. 

W 2014 roku osoby uzależnione i ich rodziny szukające wsparcia w prowadzonym 

przez Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” Punkcie Konsultacyjnym „Jantar” 

korzystały z porad udzielanych przez prawnika (114 osób), psychologa (34 osoby) oraz lidera 

ruchu samopomocowego AA (80 osób). 

Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni wskazują, że w latach 2012-

2014 liczba przestępstw i wykroczeń popełnionych przez nietrzeźwych kierowców ulegała 

wahaniom (316 w 2012 r., 287 w 2013 r., 308 w 2014 r.), a z rok na rok zwiększała się liczba 

osób nietrzeźwych zatrzymanych do wytrzeźwienia w znajdujących się w Komendzie tzw. 

Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (pełnią one funkcję izby wytrzeźwień; 81 w 2012 r., 

89 w 2013 r., 101 w 2014 r.). Jednocześnie systematycznie zmniejszała się liczba małoletnich 

znajdujących się pod wpływem alkoholu (19 w 2012 r., 13 w 2013 r., 9 w 2014 r.), stale rosła 

natomiast liczba przeprowadzonych interwencji domowych w związku z przemocą w rodzinie, 

przy czym znaczny wzrost, bo aż o 42%, odnotowano w 2014 roku (763 w 2012 r., 787 

w 2013 r., 1.120 w 2014 r.). 

Uzupełnieniem powyższych informacji są dane Straży Miejskiej we Wrześni, z których 

wynika, że w 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, znacznie spadła liczba 

postępowań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów uchwalonych na jej podstawie, w tym liczba 

udzielonych pouczeń (175 w 2012 r., 181 w 2013 r., 110 w 2014 r.), liczba przyznanych 

mandatów (109 w 2012 r., 110 w 2013 r., 101 w 2014 r.), liczba przeprowadzonych 

interwencji (288 w 2012 r., 291 w 2013 r., 212 w 2014 r.), a także liczba osób nietrzeźwych 

przewiezionych do miejsca zamieszkania lub na policyjną izbę wytrzeźwień (13 w 2012 r., 

8 w 2013 r., 7 w 2014 r.). 

Dane szczegółowe na temat podmiotów wspierających i mogących wspierać 

mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie przedstawia 

poniższa tabela. 
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Tabela 9. Podmioty wspierające i mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami 
uzależnień i przemocy w rodzinie w 2014 roku 
 

nazwa podmiotu adres podmiotu 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych we Wrześni 

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy ds. Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 

Konsultant ds. uzależnienia od środków 
psychoaktywnych 

ul. Witkowska 3, 62-300 Września 

Zespół Interdyscyplinarny ul. Fabryczna 14, 62-300 Września 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
Centrum „U” we Wrześni 

ul. Witkowska 3, 62-300 Września 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Fabryczna 14, 62-300 Września 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog, pedagog) 
we Wrześni 

ul. Słowackiego 39, 62-300 Września 
(budynek OPS-u) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” 
we Wrześni 

ul. Chopina 9, 62-300 Września 

Świetlica Środowiskowa z zajęciami 
socjoterapeutycznymi we Wrześni 

ul. Witkowska 3, 62-300 Września 

Komenda Powiatowa Policji we Wrześni ul. Szkolna 23, 62-300 Września 

Straż Miejska we Wrześni 
ul. Ratuszowa (wejście B),  
62-300 Września 

Prokuratura Rejonowa we Wrześni ul. Sądowa 1a, 62-300 Września 

Sąd Rejonowy we Wrześni ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

Prowadzona w gminie działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie (w szczególności w funkcjonujących na jej terenie 

placówkach oświatowych i wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) obejmuje m.in. 

organizowanie i realizowanie programów profilaktycznych, prelekcji i pogadanek, spektakli 

i konkursów profilaktycznych, festynów i innych imprez plenerowych oraz imprez 

sportowych, a także warsztatów dla nauczycieli i wychowawców oraz zajęć w 23 świetlicach 

środowiskowych (18 wiejskich, 4 miejskich i 1 z programem socjoterapeutycznym).  

Działalność profilaktyczna podejmowana w gminie w 2014 roku obejmowała m.in.: 

 organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i rozwijanie ich zainteresowań w ramach 

świetlic środowiskowych (w tym zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, 
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pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z elementami profilaktyki 

imprezy okolicznościowe: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina i parku linowego, Dzień 

Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, Jasełka), 

 przeprowadzenie 2 kampanii społecznych pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” i „Postaw na 

rodzinę”, w ramach których realizowano i organizowano programy konkursy i festyny 

profilaktyczne, 

 udział w szkoleniach i konferencjach, w tym Procedura „Niebieskie Karty”, „Diagnostyka 

i postępowanie z poziomu szkoły, terapia motywacyjna i podtrzymująca, praca z rodzicami 

dziecka z chorobą psychiczną”, „Seksualność dzieci i młodzieży”, 

 udział w ogólnopolskiej akcji „Głos Profilaktyki”, 

 organizowanie przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych 

używek, w tym „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” i „Wrzesińskiego Biegu Rodzinnego” 

oraz innych imprez o charakterze profilaktyczno-integracyjnym. 

W 2014 roku w programach profilaktycznych realizowanych w gminie uczestniczyło 

1.487 uczniów i 84 nauczycieli lub wychowawców i 418 rodziców, w festynach i innych 

imprezach plenerowych – 7.600 osób, w imprezach sportowych – 783 osoby, w warsztatach 

dla nauczycieli i wychowawców – 52 osoby, a w zajęciach w świetlicy środowiskowej 

z programem socjoterapeutycznymi i w pozostałych 22 świetlicach środowiskowych 

odpowiednio 30 i 412 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI 

 

W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym 

się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone 

przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu 

i znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne 

uwarunkowania, które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania. 

Zapobieganie bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego i kompleksowego 

działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie warunków do 

wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji z otoczeniem 

powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki społecznej. 
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W gminie Września zjawisko bezdomności jest problemem zauważalnym, a jego skala 

rośnie. Pomoc osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością świadczą Ośrodek Pomocy 

Społecznej (ul. Fabryczna 14, 62-300 Września), Ogrzewalnia dla bezdomnych (ul. Wiśniowa, 

62-300 Września 81) oraz Jadłodajnia Św. Alberta (ul. Szkolna 12, 62-300 Września).  

W 2012 roku OPS objął wsparciem z powodu bezdomności 47 osób w 42 rodzinach, 

rok później 45 osób, a w 2014 roku 74 osoby w 49 rodzinach. Z kolei Ogrzewalnia dysponuje 

4 miejscami przeznaczonymi dla kobiet i mężczyzn, oferując obok noclegu możliwość 

skorzystania z łazienki, toalety, a także ciepłego napoju. Po zgłoszeniu się do OPS-u, osobom 

bezdomnym oferowana jest pomoc finansowa i rzeczowa, w tym w formie posiłku 

w Jadłodajni im. Św. Brata Alberta. W razie potrzeby zapewnienia osobom bezdomnym 

całodobowego schronienia, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, w porozumieniu 

z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kieruje je do noclegowni i schronisk 

działających poza terenem gminy. 

 

10. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, 

które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej 

intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciska piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych, 

zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych 

i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu. 

Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, w 2014 roku na terenie 

gminy Września stwierdzono 429 przestępstw. Dominowały kradzieże (124 czynów) oraz 

przestępstwa drogowe (86) i kradzieże z włamaniem (78). Wśród przestępstw drogowych 

zdecydowana większość (73) dotyczyła kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. 

Dane szczegółowe na temat przestępczości w gminie w 2014 roku przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 26. Przestępstwa popełnione w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji we Wrześni. 

 

Prewencyjne i porządkowe działania Policji wspiera Straż Miejska we Wrześni. 

W 2014 roku na terenie gminy pracowało 11 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy 

zajmowali się w szczególności: ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

kontrolą ruchu drogowego, ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 

publicznej, doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 

zamieszkania, zabezpieczaniem miejsca przestępstwa, współdziałaniem z organizatorami 

i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, a także 

inicjowaniem działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom. Ważny 

aspekt działalności strażników miejskich stanowiła również realizacja programów 

profilaktycznych, wśród nich m.in.: pn. „Jestem bezpieczny nad wodą”, „Z odblaskiem żyje 

się dłużej – bądź widoczny” czy „Bezpieczny rowerzysta na drodze”. 
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11. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja 

ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Pomoc społeczna wypełnia luki pozostawione przez inne rodzaje świadczeń ze względu 

na ich ograniczony zakres przedmiotowy lub podmiotowy, odgrywając istotną rolę 

w systemie bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Ingeruje wtedy, gdy jednostka lub rodzina 

nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swego trudnego położenia, bez względu na 

to, czy doszło do niego z jej winy, czy też na skutek zdarzenia losowego. 

Zadania pomocy społecznej w gminie Września wykonuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej we Wrześni. Podejmuje on działania m.in. na podstawie następujących przepisów 

prawa: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o systemie 

oświaty, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa  

– Prawo energetyczne. 

W 2014 roku kadrę Ośrodka stanowiło 89 osób, w tym dyrektor i 5 innych osób na 

stanowiskach kierowniczych, 25 pracowników socjalnych i 30 pracowników wykonujących 

usługi opiekuńcze.  

W analizowanym roku Ośrodek spełniał wynikający z art. 110 ust. 11-12 ustawy 

o pomocy społecznej obowiązku zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2 tysiące 

mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników, bowiem na 1 pracownika socjalnego 

przypadało 1.783 mieszkańców gminy.  

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w OPS-ie i kwalifikacji pracujących 

w nim osób przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Kadra OPS-u i jej kwalifikacje w 2014 roku 
 

 liczba osób 

kadra kierownicza  6 

wykształcenie wyższe 6 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 5 

pracownicy socjalni 25 

wykształcenie wyższe 17 

wykształcenie średnie 8 

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 16 

specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 2 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 1 

pozostali pracownicy 58 

wykształcenie wyższe 17 

wykształcenie średnie 16 

wykształcenie inne 25 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

Ze wsparcia udzielanego przez OPS mogą korzystać osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do 

świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone 

na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na 

osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków 

rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny 

na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie 

przekracza 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

W latach 2012-2014 wydatki OPS-u na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 

i innych obszarów polityki społecznej zwiększały się nieznacznie z roku na rok (z 20.800.567 

zł w 2012 r. do 21.782.717 zł w 2014 r.). Wpływ na to miał m.in. wzrost środków finansowych 

przeznaczonych na świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe i wyrównawcze, pokrycie 

kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wspieranie rodziny przez 
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asystenta rodziny oraz pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy w pieczy zastępczej, 

a także pomoc materialną dla uczniów. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Wydatki OPS-u na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów 
polityki społecznej w gminie w latach 2012-2014 
 

rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. 

ogółem w budżecie OPS-u 20.800.567 21.704.101 21.782.717 

w
 t

ym
: 

świadczenia pomocy społecznej 2.768.809 2.980.577 2.036.898,76 

świadczenia rodzinne 8.830.235,43 8.201.736 11.134.538,7 

świadczenia alimentacyjne 1.676.840,66 1.837.030 346.184 

dodatki mieszkaniowe 1.857.750,51 2.088.282,95 2.138.232,93 

dodatki wyrównawcze przy dodatku 
mieszkaniowym 

86.804,04 121.669,37 136.493,54 

dodatki energetyczne – – 31.546,14 

pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy 
w domach pomocy społecznej 

567.280,84 723.469 734.925,13 

program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” 

630.179,19 557.863,58 240.730,94 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
(zespół interdyscyplinarny) 

5.195,93 7.871,57 14.425,46 

składki zdrowotne za osoby pobierające  
niektóre świadczenia pomocy społecznej 
i rodzinne 

69.543,93 82.868,42 103.584,62 

wynagrodzenie opiekunów prawych  11.688,21 9.889,86 9.090,08 

wspieranie rodziny oraz piecza zastępcza 46.437,51 120.526 188.720,34 

stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów – 199.682,80 289.465 

Karta Dużej Rodziny – – 1.009,09 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

W 2014 roku liczba osób w rodzinach, które objęto pomocą społeczną w gminie 

przyznając im świadczenie, spadła w porównaniu z latami poprzednimi (3.468 w 2012 r., 

3.665 w 2013 r., 3.058 w 2014 r.). Podobnie było w przypadku beneficjentów Ośrodka, 

których udzielono wsparcia pieniężnego (2.888 w 2012 r., 3.067 w 2013 r., 2.561 w 2014 r.) 

oraz w postaci pracy socjalnej (3.171 w 2012 r., 3.553 w 2013 r., 2.870 w 2014 r.). Z kolei 

z roku na rok zmniejszała się liczba osób w rodzinach, których przyznano świadczenie 

niepieniężne (2.262 w 2012 r., 1.911 w 2013 r., 1.516 w 2014 r.). 
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W 2014 roku udział osób w rodzinach, które objęto pomocą społeczną w gminie, 

w ogóle jej mieszkańców był niższy niż w latach 2012-2013 (7,6% w 2012 r., 8%, w 2013 r., 

6,7% w 2014 r.)  

W 2014 roku, w porównaniu z latami poprzednimi, znacznie spadła liczba osób 

w rodzinach, którym Ośrodek przyznał świadczenia w ramach zadań własnych gminy (3.304 

w 2012 r., 3.480 w 2013 r., 2.866 w 2014 r.), na podobnym poziomie utrzymywała się z kolei 

liczba beneficjentów, którym OPS udzielił świadczeń w ramach zadań zleconych (275 w 2012 

r., 283 w 2013 r., 275 w 2014 r.). 

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 

 

Wykres 27. Osoby i rodziny objęte w latach 
2012-2014 pomocą społeczną w gminie  

Wykres 28. Rodziny w gminie, które w latach 
2012-2014 objęto pracą socjalną 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 
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Wykres 29. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
pieniężne  

Wykres 30. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
niepieniężne 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

Wykres 31. Osoby i rodziny objęte w latach 
2012-2014 pomocą społeczną w gminie 
(zadania własne) 

Wykres 32. Osoby i rodziny objęte w latach 
2012-2014 pomocą społeczną w gminie 
(zadania zlecone) 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 
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Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia OPS-u w latach 2012-2014 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny dotknięte bezrobociem, niepełnosprawnością 

i długotrwałą lub ciężką chorobą. Liczne grono stanowiły również rodziny dotknięte 

ubóstwem, a także doświadczające bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz wymagające ochrony macierzyństwa. Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 33. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014 (liczba osób 
w rodzinach) 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 
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Bardzo duża liczba klientów wnioskujących o pomoc z uwagi na niepełnosprawność 

jest w znacznej mierze rezultatem ubiegania się o zasiłki przez osoby nieposiadające 

uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, a więc pozbawione jakichkolwiek źródeł 

dochodu. W tej grupie znajdują się m.in. osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, 

bezdomne, byli więźniowie oraz osoby z różnych przyczyn nieaktywne zawodowo. Drugim, 

istotnym powodem ubiegania się o pomoc z tytułu niepełnosprawności jest niskie świadczenie 

rentowe, które nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb egzystencjalnych, zakup 

leków, środków ortopedycznych, sfinansowanie rehabilitacji. Z kolei duża liczba klientów 

ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej z uwagi na długotrwałą lub ciężką 

chorobę jest wynikiem przede wszystkim niewydolności systemu opieki zdrowotnej – osób 

przewlekle i obłożnie chorych nie stać na sfinansowanie podstawowych potrzeb zdrowotnych, 

na wykupienie zaordynowanych leków, środków higienicznych czy dojazdy na zabiegi.  

Bezrobocie jest kolejną dysfunkcją, która w istotny sposób przyczynia się do zasilenia 

szeregów beneficjentów systemu pomocy społecznej. Mimo iż w 2014 roku, w stosunku do 

roku poprzedniego, nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych klientów OPS-u, obok 

środowisk zmagających się z trudną sytuacją życiową jest w tym gronie znaczna liczba osób, 

których sytuacja nie ulegnie poprawie. Wniosek taki jest efektem rozpoznania sytuacji przez 

pracowników socjalnych, z którego wynika, że postawy bezradności i bierności prezentują 

przede wszystkim członkowie rodzin niepełnych utrzymujący się ze świadczeń rodzinnych 

i alimentów, głównie samotne matki bez doświadczenia zawodowego i przydatnych na rynku 

pracy kwalifikacji. W tej grupie są także dłużnicy alimentacyjni, dla których uzyskanie legalnego 

dochodu z pracy skutkuje zajęciem go przez komornika, osoby uzależnione, będące poza 

zainteresowaniem potencjalnych pracodawców, a także kobiety doświadczające przemocy 

i współuzależnione, od wielu lat nieaktywne zawodowo z utrwalonymi postawami bierności.  

Z obserwacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni wynika również, 

że utrzymująca się na wysokim poziomie liczba osób ubiegających się o pomoc w związku 

z potrzebą ochrony macierzyństwa jest przede wszystkim skutkiem zwiększania się liczby 

młodych, samotnych matek pozostających tak bez wsparcia ze strony ojca dziecka i rodziny, 

jak i bez pracy. Osoby te doświadczają bezrobocia wskutek niskiego poziomu wykształcenia, 

braku stażu zawodowego przed urodzeniem dziecka, a także z powodu utrwalonych 
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stereotypów, że samotne rodzicielstwo uzasadnia otrzymywanie pomocy ze źródeł 

pozazarobkowych. 

Na uwagę zasługuje również problem środowisk doświadczających bezradności 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Ocenia 

się, iż wykazany w statystykach spadek ich liczby jest efektem wyłącznie ogólnego spadku 

liczby odbiorców pomocy społecznej, podczas gdy rzeczywista skala problemu w gminie 

narasta. W ocenie pracowników Ośrodka przyczyną tego zjawiska są rozmaite dysfunkcje 

rodziny, m.in.: niedojrzałość rodzicielska i przemoc w relacjach rodzinnych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni podejmuje działania zmierzające do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, udzielając im 

świadczenia w formie i rozmiarze odpowiednim do okoliczności uzasadniających konieczność 

udzielenia pomocy. Potrzeby korzystających ze wsparcia Ośrodka są zaspokajane w miarę 

jego możliwości.  

Świadczenia pomocy społecznej udzielane przez OPS mają głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2012-2014 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez OPS w latach  
2012-2014 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 131 155 176 1.272 1.519 1.717 

zasiłek okresowy 214 199 194 590 597 581 

zasiłek celowy 1.392 1.352 1.125 X X X 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 702 717 517 96.464 88.597 58.275 

w tym:  posiłek dla dzieci 519 554 425 96.464 63.009 45.894 

schronienie 31 33 0 7.821 7.949 0 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 2 1 3 2 1 4 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

31 30 32 268 300 304 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 161 170 159 55.470 47.904 53.772 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

82 88 81 8.645 8.140 8.818 
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poradnictwo specjalistyczne 298* 11* 3* X X X 

praca socjalna 1.229* 1.383* 1.178* X X X 

interwencja kryzysowa 4* 15* 7* X X X 

kontrakt socjalny 67 45 2 X X X 
 

*liczba rodzin 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2012-

2014 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw w mieszkaniu, opłat za gaz, energię, wodę i czynsz, a także kosztów pogrzebu. 

Liczba osób nim objętych w latach 2012-2014 zmniejszała się z roku na rok (z 1.392 w 2012 r. 

do 1.125 w 2014 r.).  

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił z kolei posiłek, który był 

wsparciem udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-

2020 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, 

w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. 

W związku z funkcjonującym w gminie systemem dożywiania uczniów, OPS ma 

możliwość dofinansowania posiłków wszystkim uczniom kwalifikującym się do tej formy 

wsparcia. Posiłki przygotowywane są przez nowocześnie wyposażoną (m.in. dzięki dotacjom 

otrzymanym przez OPS od Wojewody Wielkopolskiego) stołówkę w Gimnazjum nr 2 

we Wrześni. Osoby starsze, chore i niepełnosprawne mają możliwość skorzystania 

z dowożonych do miejsca zamieszkania posiłków. W 2014 roku liczba osób objętych 

posiłkiem była znacznie niższa niż w latach 2012-2013 (702, w tym 519 dzieci w 2012 r., 717, 

w tym 554 dzieci w 2013 r., 517, w tym 425 dzieci w 2014 r.). 

Warto dodać, iż w czerwcu 2014 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy 
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w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Przyjęcie tej uchwały 

pozwoliło na objęcie pomocą osób i rodzin, których dochody nieznacznie przekraczają 

ustalone kryteria, lecz ich trudna sytuacja, np. z powodu bezrobocia, choroby czy 

niepełnosprawności, uzasadnia udzielenie pomocy. 

Ośrodek, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Krąg, wzbogaca ofertę adresowaną do 

ubogich mieszkańców gminy udzielając wsparcia żywnościowego w ramach Europejskiego 

Programu Pomocy Żywnościowej „PEAD” (realizowanego do końca 2013 r.) oraz Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wdrażanego w oparciu o Europejski Fundusz 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym („FEAD”). Poza dystrybuowaniem paczek żywnościowych 

świadczona pomoc polega m.in. na prowadzeniu cyklicznych działań z zakresu ekonomiki 

gospodarstwa domowego, w tym dotyczących planowania wydatków na zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb żywnościowych przy wykorzystaniu otrzymanych artykułów. 

W latach 2012-2014 w magazynie Ośrodka zgromadzono łącznie 600 ton żywności, 

którą rozdysponowano wśród 2.230-2.300 rodzin w każdym roku. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Krąg”, Ośrodek organizował także 

wsparcie dla mieszkańców gminy zmagających z nadwagą i otyłością połączonymi z różnymi 

schorzeniami. Osoby, które poprzez ruch chciały usprawnić swoje funkcjonowanie, miały 

możliwość skorzystania z salki rehabilitacyjnej znajdującej się przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie we Wrześni. W salce tej, dwa razy w tygodniu, odbywają się spotkania 

członków grupy Wrześnianie RozWAGI! Warto dodać, że w 2014 roku realizowano w gminie 

projekt pn. „Żyj z rozwagą”. Był on współfinansowany ze środków Wojewody 

Wielkopolskiego i zakładał popularyzację zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej wśród 

osób korzystających ze wsparcia żywnościowego.  

Ważną formą wsparcia niepieniężnego było również pokrywanie kosztów pobytu 

mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Choć w latach 2012-2014 liczba osób 

wymagających całodobowej opieki była na zbliżonym poziomie (31 w 2012 r., 30 w 2013 r., 

32 w 2014 r.), to jednak w najbliższym czasie zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc 

będzie większa. Wpływ na to ma zwiększająca się liczba osób starszych i samotnych 

w gminie, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny (m.in. z uwagi na niechęć do sprawowania 

opieki nad niedołężnym jej członkiem), także wtedy, gdy istnieją warunki do zapewnienia 

opieki domowej. 
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Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Była ona prowadzona m.in. w oparciu o zawarte 

kontrakty socjalne, których liczba w 2014 roku znacznie spadła w porównaniu z latami 

poprzednimi (67 w 2012 r., 45 w 2013 r., 2 w 2014 r.). W latach 2012-2014 liczba rodzin, 

które objęto pracą socjalną, ulegała wahaniom (1.229 w 2012 r., 1.383 w 2013 r., 1.178 

w 2014 r.). 

W analizowanym okresie OPS udzielał także wsparcia w formie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tymi 

pierwszymi w 2012 roku objęto 161 osób, rok później 170 osób, a w 2014 roku 159. Z tych 

drugich, świadczonych przez wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego firmy, w 2012 

roku korzystały 82 osoby, rok później 88 osób, a w 2014 roku 81 osób. 

W latach 2012-2014 Ośrodek realizował również zadania z zakresu wspierania rodziny 

i rozwoju pieczy zastępczej, zatrudniając asystentów rodzin. W 2012 roku z 15 rodzinami 

wskazanymi przez OPS i Sąd pracowało 4 asystentów, a w latach 2013-2014 z 30 rodzinami  

– 5 asystentów. Dodatkowo, w 2013 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój 

i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” zostało 

zatrudnionych 9 asystentów; każdy z nich pracował z 1 rodziną. Ośrodek partycypował także 

w kosztach utrzymania dzieci w opiece zastępczej, a poniesiony z tego tytułu wydatek 

wyniósł: 16.496 zł w 2012 r. i po 120.526 zł w latach 2013-2014.  

W latach 2013-2014 OPS świadczył również pomoc dla uczniów w postaci stypendiów 

socjalnych i zasiłków szkolnych. Najczęściej wsparcie to kierowane jest do dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych 

bezrobociem i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji. W 2013 roku na ten cel 

Ośrodek wydatkował 199.682,80 zł, a rok później 289.465 zł. W 2014 roku przyjęto 598 

wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, z czego 96 zostało 

odrzuconych. Średnia wysokość stypendium szkolnego wyniosła 530 zł na dziecko mające 

status ucznia, ponadto 6 uczniom przyznano zasiłki szkolne z uwagi na trudną sytuację 

życiową. 
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Od 2014 roku w gminie realizowany jest również rządowy program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych. Jego koordynacją zajmuje się OPS, który wydaje uprawnionym Karty Dużej 

Rodziny. Do końca 2014 roku złożono 113 wniosków, w oparciu o które wydano 572 karty dla 

111 rodzin. 

W analizowanym okresie Ośrodek realizował także zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, będąc odpowiedzialnym za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego, a także delegując do niego swoich pracowników. W latach 2012-2014 

w ramach Zespołu wszczęto na wniosek Policji, OPS-u i placówek oświatowych odpowiednio 

43, 57 i 55 procedur „Niebieskie Karty”. 

Przy OPS-ie funkcjonują Chór Seniorów Wrzosy i Wrzesińskie Centrum Wolontariatu. 

Centrum koordynuje i wspomaga działania wolontariackie na terenie gminy, będąc 

realizatorem akcji i projektów adresowanych do dzieci i młodzieży (np. „Gra miejska”, „Rzuć 

kostką”), a także organizatorem akcji „Szlachetna Paczka” i „Piernikowe serce” oraz 

świątecznych zbiórek na rzecz najuboższych mieszkańców gminy.  

Ośrodek, włączając się w akcje zbiórkowe, aktywnie współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej. Są to m.in. wspomniane 

Stowarzyszenie „Krąg”, Monar-Markot w Zieleńcu, Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu, 

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” w Poznaniu, 

Katolickie Porozumienie Samorządowe we Wrześni oraz Przyparafialne Zespoły 

Charytatywne. W latach 2012-2014 współpraca ta dotyczyła głównie dystrybucji pomocy 

żywnościowej, promocji zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom i niepełnosprawności 

oraz rehabilitacji ruchowej. 

Ośrodek podejmuje także współpracę z osobami prywatnymi, sponsorami 

koordynowanej przez siebie akcji „Szlachetna Paczka”, a także z lokalnymi przedsiębiorcami 

wspierającymi finansowo i logistycznie jego działania pomocowe, w tym z firmą „Techpak”. 

W ramach realizowanych zadań OPS przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń zmniejszała się z roku na rok 

(z 67.463 w 2012 r. do 58.470 w 2014 r.), na co zasadniczy wpływ miał systematyczny spadek 

wypłacanych zasiłków rodzinnych (z 35.567 w 2012 r. do 28.991 w 2014 r.) i dodatków do 

zasiłków (z 14.637 w 2012 r. do 11.762 w 2014 r.). 
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W analizowanym okresie z roku na rok zmniejszała się również liczba wypłaconych 

świadczeń pielęgnacyjnych (z 2.331 w 2012 r. do 1.737 w 2014 r.). Spadek ten spowodowany 

był zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych; od 1 lipca 2013 roku wygasły wszystkie 

decyzje dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i wprowadzono nowe warunki otrzymania 

świadczeń, które spełniało znacznie mniej osób.  

W latach 2012-2014 systematycznie zwiększała się natomiast liczba przyznanych 

zasiłków opiekuńczych (z 14.475 w 2012 r. do 15.369 w 2014 r.). W 2014 roku, w porównaniu 

z rokiem poprzednim, odnotowano także wzrost liczby wypłaconych specjalnych zasiłków 

opiekuńczych (ze 100 do 159). Był on spowodowany tym, że w 2013 roku świadczenie te 

wypłacano tylko od lipca do grudnia, natomiast w kolejnym roku przez 12 miesięcy.  

W analizowanych okresie odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na 

kwotę 47.317 zł w 2012 roku, 44.300 zł w 2013 roku i 62.994 w 2014 roku. 

Dane szczegółowe na temat przyznanych w gminie świadczeń rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 13. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

zasiłki rodzinne 

liczba świadczeń 35.567 32.119 28.991 

dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 14.637 13.115 11.762 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 14.475 14.883 15.369 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 2.331 1.946 1.737 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń X 0 0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń X 100 159 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 453 344 452 

ogółem 

liczba świadczeń 67.463 62.507 58.470 

liczba rodzin  2.369 2.334 
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zasiłek dla opiekuna 

liczba świadczeń X X 914 
 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

Od 2014 roku Ośrodek przyznawał zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Przysługuje on osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa (na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. W analizowanym roku OPS przyznał 914 takich zasiłków na kwotę 467.706 

zł. 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (od 

2013 roku) i zasiłek dla opiekuna (od 2014 r.) OPS opłacał składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Liczba tych składek i ich wartość zwiększały się z roku 

na rok (2.398 na kwotę 270.685 zł w 2012 r., 2.434 na kwotę 301.584 zł w 2013 r., 3.191 na 

kwotę 482.142 zł w 2014 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielanej przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2013-2014 liczba osób uprawnionych do tego rodzaju pomocy była wyższa niż w 2012 roku 

(252 w 2012 r., 383 w 2013 r., 349 w 2014 r.), a liczba dłużników alimentacyjnych zwiększała 

się z roku na rok (z 270 w 2012 r. do 325 w 2014 r.). Systematycznie rosła również wysokość 

zwróconych przez nich kwot (z 283.799,10 zł w 2012 r. do 375.170,22 zł w 2014 r.). Dane 

szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 14. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń 252 383 349 

liczba dłużników alimentacyjnych 270 297 325 

liczba wypłaconych świadczeń 4.407 4.618 4.477 

łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 1.679.680 1.837.030 1.813.220 

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych 283.799,10 312.628,63 375.170,22 
 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 
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Pomoc społeczna polega również na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. W gminie 

Września, obok Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonują we Wrześni: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Warsztat Terapii Zajęciowej, Rodzinny Dom 

Dziecka, Pogotowie Rodzinne, Ogrzewalnia dla bezdomnych, Jadłodajnia, Świetlica 

Środowiskowa oraz jej oddziały działające raz w tygodniu w budynku Samorządowej Szkoły 

Podstawowej nr 6 we Wrześni (2 grupy), przy ul. Witkowskiej 6, w budynku Warsztatu 

Terapii Zajęciowej (dla dzieci niepełnosprawnych) i w budynku Zespołu Szkół Zawodowych, 

gdzie mieści się Ochotniczy Hufiec Pracy 1 (dla młodzieży), a także 18 Wiejskich Świetlic 

Środowiskowych w Bierzglinku (2 grupy), Marzeninie (2 grupy), Otocznej (2 grupy), Chociczy 

Wielkiej, Chwalibogowie, Gonicach, Gozdowie, Grzybowie, Gutowie Małym, Kaczanowie, 

Nowym Folwarku, Psarach Małych, Psarach Polskich, Sędziwojewie, Słomowie i Sołecznie. 

Wsparcie mieszkańcom gminy świadczy także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

we Wrześni. Wykaz ww. placówek zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 15. Instytucje wsparcia w gminie 
 

nazwa instytucji adres instytucji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni ul. Szkolna 25, 62-300 Września 

Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni ul. Sikorskiego 36, 62-300 Września 

Rodzinny Dom Dziecka w Nowym Folwarku Nowy Folwark, ul. Gajowa 6, 62-300 Września 

Pogotowie Rodzinne w Chociczy Małej Chocicza Mała 19a, 62-300 Września 

Ogrzewalnia dla bezdomnych we Wrześni  ul. Wiśniowa, 62-300 Września 

Jadłodajnia Św. Alberta we Wrześni ul. Szkolna 12, 62-300 Września 

Świetlica Środowiskowa we Wrześni 
wraz z oddziałami  

ul. Witkowska 3, ul. Batorego 8, ul. Witkowska 6, 
ul. Koszarowa 12, 62-300 Września 

Wiejskie Świetlice Środowiskowe w Bierzglinku, 
Marzeninie, Otocznej, Chociczy Wielkiej, 
Chwalibogowie, Gonicach, Gozdowie, 
Grzybowie, Gutowie Małym, Kaczanowie, 
Nowym Folwarku, Psarach Małych, Psarach 
Polskich, Sędziwojewie, Słomowie i Sołecznie 

Bierzglinek, Marzenin, Otoczna, Chocicza Wielka, 
Chwalibogowo, Gonice, Gozdowo, Grzybowo, 
Gutowo Małe, Kaczanowo, Nowy Folwark, Psary 
Małe, Psary Polskie, Sędziwojewo, Słomowo 
i Sołeczno 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. 

 

Mieszkańcy gminy mają również możliwość korzystania z oferty instytucji wsparcia 

działających poza gminą. Należą do nich m.in. podmioty funkcjonujące na terenie powiatu 

wrzesińskiego, tj. Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie (Gozdowo 59, 

62-300 Września), Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie (Pietrzyków 

49, 62-310 Pietrzyków), Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

(Pl. Reymonta 4, 62-306 Kołaczkowo), Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach (ul. Farna 71,  

62-310 Pyzdry) oraz Pogotowie Rodzinne w Nekli (ul. Dworcowa 19, 62-330 Nekla). 

 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

małych i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać 

aktywizowaniu nie tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich 

lokalnego otoczenia, sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych 

poprzez uruchomienie i wykorzystanie jej zasobów. 

Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego 

nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego 

w realizacji zadań. 

W gminie Września funkcjonuje blisko 100 organizacji pozarządowych. Samorząd 

gminy posiada „Program Współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, w oparciu o który ma 

możliwość podejmowania z nimi współpracy w następujących formach finansowych 

i pozafinansowych: 

 powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego 

realizację, 
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 wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe 

dofinansowanie jego realizacji, 

 informowanie bezpośrednio (na spotkaniach) lub pośrednio (pisemnie) o planowanych 

kierunkach działalności, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio 

do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji. 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 

 

Tabela 16. Organizacje pozarządowe w gminie 
 

lp. nazwa i adres organizacji charakterystyka działania 

1. 
Towarzystwo „Unia Wrześnian”,  
ul. Kościuszki 1, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz rozwoju ziemi wrzesińskiej; 
integrowanie i aktywizowanie środowisk i 
obywateli, wspieranie inicjatyw osób, 
społeczności i organizacji, upowszechnianie 
historii, kultury i tradycji lokalnej. 

2. 
Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne,  
ul. Kosynierów 32, 62-300 Września. 

Inspirowanie i wspieranie różnych form życia 
społeczno-kulturalnego w gminie, 
pielęgnowanie, upowszechnianie i troska 
o twórczą kontynuację dziedzictwa kulturalnego 
Wrześnian, rozwijanie tradycyjnych form życia 
kulturalnego. 

3. 
Wrzesińskie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców i Kupców,  
ul. Słowackiego 11, 62-300 Września. 

 

4. 
Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

5. 
Stowarzyszenie Obywatelskie Forum 
Samorządowe, ul. 3 Maja,  
62-300 Września. 

 

6. 
Katolickie Porozumienie Samorządowe, 
ul. Szkolna 12, 62-300 Września. 

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka, swobód obywatelskich oraz 
podejmowanie działań wspomagających rozwój 
demokracji. 

7. 
Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej 
„AKT”, ul. Batorego 8, 62-300 Września. 

Działalność kulturalna, teatralna. 
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8. 
Fundacja Rozwoju Internetu, 
ul. Słowackiego 16, 62-300 Września. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

9. 
Fundacja Dzieci Wrzesińskich,  
ul. Szkolna 12, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz powstania we Wrześni 
Wyższej Szkoły Zawodowej „Akademia 
Internetu”, wsparcie osób niepełnosprawnych, 
współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej 
i Zespołem Szkół Specjalnych, pomoc 
przedstawicielom wrzesińskiego biznesu 
w nawiązaniu kontaktów i współpracy 
z Kanadyjczykami. 

10. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych i Gospodarczych 
oraz Rozwoju Infrastruktury Ziemi 
Wrzesińskiej, ul. Kościelna 4,  
62-300 Września. 

Integracja ludzi, instytucji i organizacji 
działających na terenie powiatu wrzesińskiego, 
przygotowanie i upowszechnianie wiedzy 
o tradycjach, kulturze, zabytkach i pamiątkach 
ziemi wrzesińskiej. 

11.  
Stowarzyszenie Młoda Biotechnologia, 
ul. Kaliska 1, 62-300 Września. 

 

12. 
Stowarzyszenie Lepsza Września, 
ul. Fabryczna 32, 62-300 Września. 

Aktywizowanie i integrowanie środowiska 
lokalnego, inicjowanie i wspieranie działań 
na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
społecznych, podejmowanie działań służących 
rozwojowi przedsiębiorczości. 

13. 
Stowarzyszenie „Pro Bono Familiae”, 
ul. Kościelna 19, 62-300 Września. 

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie różnych 
form edukacji finansowej mających na celu 
propagowanie idei racjonalnego oszczędzania 
i gospodarności, prowadzenie i wspieranie 
różnych form pomocy bezrobotnym i ubogim, 
inicjowanie i prowadzenie działalności 
społecznej i oświatowo-kulturalnej. 

14. 
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września 
„Wrzoski”, ul. Chopina 9,  
62-300 Września. 

Działalność na rzecz równych praw kobiet 
i mężczyzn. 

15. 
Stowarzyszenie „Samorządny Powiat”,  
ul. Batorego 7, lok. 15, 62-300 Września. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

16. 
Fundacja Medyczna „Amika”,  
ul. Piastów 16, 62-300 Września. 

Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia 
placówkom zajmującym się działalnością 
leczniczą oraz profilaktyką, wspomaganie osób 
chorych, szerzenie profilaktyki chorób 
nowotworowych, działalność na rzecz 
zwiększania dostępności specjalistycznych badań 
lekarskich dla mieszkańców wsi i małych miast. 

17. 
Stowarzyszenie „Rodzin Kolpinga 
w Bardzie”, Bardo 10, 62-300 Bardo. 

Dopomaganie w wypełnianiu aktualnych, pilnych 
zadań kościoła katolickiego. 

18. 
Wrzesiński Klub Karate,  
Rynek 11, lok. 11, 62-300 Września. 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 
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19. 
Wrzesińskie Towarzystwo Hokejowe, 
ul. Gnieźnieńska 32A,62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

20. 
Fundacja Uśmiech Dziecka, 
ul. Grudzielskiego 3, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz ratowania życia i ochrony 
zdrowia dzieci, udzielanie pomocy dzieciom 
będącym podopiecznymi placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz dzieciom dotkniętym 
ubóstwem. 

21. 
Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe, 
ul. Czerniejewska 2b, 62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

22. 
Stowarzyszenie Kupujących Racjonalnie, 
ul. Wojska Polskiego 12, lok. 3,  
62-300 Września. 

Upowszechnianie w społeczeństwie zasad 
racjonalnego gospodarowania domowym 
budżetem poprzez propagowanie zasad 
przemyślanego sposobu dokonywania zakupów 
usług i produktów. 

23. 
Klub Strzelectwa Myśliwskiego „Trap”, 
ul. Wrocławska 21, 62-300 Września. 

Dbałość o bezpieczne i zgodne z prawem 
obchodzenie się z bronią, upowszechnianie 
wiedzy o strzelectwie myśliwskim oraz 
popularyzacja jego zasad. 

24. 
Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej 
w Futsalu, ul. Dondajewskiego 35,  
62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

25. 
Wrzosiki Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych, 
ul. Fromborska 24, 62-300 Września. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie ich szans, działalność 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

26. 
Wrzesiński Klub Tenisa Stołowego, 
ul. Grójecka 15, 62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

27. 
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe we Wrześni, ul. Ratuszowa 1; 
62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

28. 

Fundacja Wspierania Rozwoju 
Społecznego „Jesteśmy Równi”, 
ul. Gen. Kutrzeby 4, lok. 7,  
62-300 Września. 

Wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji 
medycznej, zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób. 

29. 
Spółdzielnia Socjalna „Ul”,  
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. 

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy. 

30. 
Fundacja Solar Trip,  
ul. Przemysłowa 9, lok. 6,  
62-300 Września. 

Promowanie polskich dróg wodnych, wspieranie 
ich rewitalizacji oraz upowszechnianie 
wykorzystania napędów ekologicznie czystych 
w jednostkach pływających, zarówno 
turystycznych, jak i transportowych. 
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31. 

Wrzesińskie Stowarzyszenie Oświatowe 
przy Gimnazjum Nr 2 
im. A. Prądzyńskiego, ul. Słowackiego 41, 
62-300 Września. 

Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

32. 
Fundacja „Stajnia Iwno”, ul. Gen. 
Kutrzeby 11b, lok. 20, 62-300 Września. 

 

33. 
Klub Biegacza „Kosynier” Września, 
ul. Jana Pawła II 16, 62-300 Września. 

Popularyzacja rekreacji ruchowej oraz 
profilaktyki zdrowotnej, krzewienie zamiłowania 
do systematycznego uprawiania rekreacji 
ruchowej i sportu wśród sprawnych 
i niepełnosprawnych. 

34. 
Miejski Klub Sportowy „Victoria” 
we Wrześni, ul. Kosynierów 1,  
62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

35. 
Klub Turystyki Rowerowej 
„Wrześnianie”, ul. Piastów 7, lok. 22,  
62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

36. 

Stowarzyszenie Likwidatorów Szkód 
Ubezpieczeniowych Majątkowych, 
ul. Mickiewicza 10, lok. 2,  
62-300 Września. 

Działalność na rzecz wyodrębnienia zawodu 
likwidatora szkód ubezpieczeniowych 
majątkowych z innych zawodów. 

37. 

Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół 
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka 
Sienkiewicza we Wrześni,  
ul. Witkowska 1, 62-300 Września. 

Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

38. 
Stowarzyszenie Freelab Września, 
ul. Piastów 4b, lok. 14, 62-300 Września. 

Promowanie współczesnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych; wspieranie 
osób niepełnosprawnych pragnących zdobyć 
umiejętności projektowania CAD. 

39. 
Wrzesiński Klub Sportów Modelarskich 
„Ikar”, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

40. 
Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie, 
ul. Kosynierów 94, 62-300 Września. 

Prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, 
edukacyjno-wychowawczej, charytatywno-
opiekuńczo-zdrowotnej oraz działalności 
w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

41. 
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny 
„Razem”, ul. Wojska Polskiego 1,  
62-300 Września. 

 

42. 
Wrzesińskie Towarzystwo Motocrossowe 
Motoklub Wrzos-Ofs Września, 
ul. 3 Maja 4, 62-300 Września. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu. 

43. 
Stowarzyszenie na Rzecz Hipoterapii 
i Obrony Praw Zwierząt, Sołeczno 21,  
62-300 Września. 

Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego. 
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44. 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, 
ul. Batorego 8, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

45. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Poszkodowanych w Wypadkach 
Komunikacyjnych „Drogowskaz”, 
ul. Kaliska 1, 62-300 Września. 

Niesienie pomocy ofiarom wypadków 
drogowych w zakresie opieki medycznej, 
udzielanie pomocy ekonomicznej i prawnej, 
propagowanie i rozwijanie działań zmierzających 
do zapobiegania wypadkom. 

46. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gimnazjum nr 1 we Wrześni „Pro 
Gimnazjum”, ul. Kosynierów 32,  
62-300 Września. 

Wspieranie dynamicznego i wszechstronnego 
rozwoju Gimnazjum nr 1 we Wrześni. 

47. 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  
i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej 
„Radość”, ul. Piastów 6, 62-300 Września. 

Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji oraz wyrównywanie ich szans, 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

48. 
Stowarzyszenie „Promyk”,  
ul. Chopina 9, 62-300 Września. 

Prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, 
edukacyjno-wychowawczej, charytatywno-
opiekuńczej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży. 

49. 
Stowarzyszenie „Teraz Ty”,  
ul. Szeroka 50, 62-300 Września. 

Działalność społeczno-kulturalna, edukacyjno-
wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza 
na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. 

50. 
Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 
„Amazonki”, ul. Chopina 9,  
62-300 Września. 

Wspieranie kobiet w trakcie i po leczeniu raka 
piersi, zaznajamianie społeczeństwa 
z problematyką kobiet dotkniętych chorobą 
nowotworową, rehabilitacja psychiczna 
i fizyczna kobiet po mastektomii.  

51. 
Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina 
„Gniazdo”, ul. Witkowska 3,  
62-300 Września. 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci, 
wsparcie i edukacja rodziny, wyjazdy 
integracyjne, zajęcia sportowe, profilaktyka 
antyalkoholowa. 

52. 
Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób 
Niesłyszących i Niedosłyszących 
„Jedność” ul. Kaliska 1, 62-300 Września. 

 

53. 
Wrzesińskie Towarzystwo Fotograficzne, 
ul. Miłosławska 4, 62-300 Września. 

Działalność w zakresie kultury i sztuki. 

54. 
Stowarzyszenie „Krąg”,  
ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września. 

Pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych 
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej, wspieranie środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

55. 
Stowarzyszenie Hospicjum Wrzesińskie 
im. św. Wincentego Pallotiego,  
ul. Szkolna 12, 62-300 Września. 

Całościowa opieka nad chorymi terminalnie 
na choroby nowotworowe, opieka medyczna, 
duchowa i socjalna. 
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56. 
Stowarzyszenie „Coś innego”  
Klub Twórczości Różnej, ul. Szkolna 12, 
62-300 Września. 

Promocja kultury tworzonej przez lokalnych 
twórców, organizacja konkursów, wernisaży, 
plenerów, warsztatów, wydawanie pisma 
poświęconego kulturze prowincji. 

57. 
Stowarzyszenie Chór „Camerata”, 
ul. Chrobrego 29c/28, 62-300 Września. 

Działalność muzyczna. 

58. 
Stowarzyszenie „Born To Ride”, 
ul. Kopernika 3, 62-300 Września. 

 

59. 
Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Wrzesińskiego, ul. Kaliska 1,  
62-300 Września. 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 
w tym rozwój przedsiębiorczości. 

60. 
Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”, 
ul. Chopina 9, 62-300 Września. 

Pomoc w wychodzeniu z uzależnień, pomoc 
rodzinom osób uzależnionych, propagowanie 
rekreacji i zdrowego trybu życia. 

61. 
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 
i Adopcyjnych „Pokochaj Mnie”,  
Chocicza Mała 19a, 62-300 Chocicza Mała. 

 

62. 
Stowarzyszenie Eko-Technologie, 
Obłaczkowo 178, 62-323 Obłaczkowo. 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. 

63. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Psa i Kota 
Rasowego w Polsce „Cztery Łapy”, 
ul. Jarzębinowa 3, 62-300 Gutowo Małe/ 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego. 

64. 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” 
w Psarach Polskich, Psary Polskie 126,  
62-300 Psary Polskie. 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

65. 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie,  
ul. Dzieci Wrzesińskich 1,  
62-300 Września. 

Budzenie świadomości obowiązków 
obywatelskich, patriotycznych i państwowych, 
tradycyjne strzelanie obywatelskie. 

66. 
Wrzesińska Brygada Kolarska 
ul. Fromborska 23, lok. 30,  
62-300 Września. 

 

67. 
Stowarzyszenie Bursy Gimnazjalnej, 
ul. Witkowska 1, 62-300 Września/ 

Dotowanie zakupów pomocy naukowych 
i remontów budynków, dofinansowanie 
wycieczek i obozów. 

68. 
Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi 
Wrzesińskiej, ul. Kaliska 1,  
62-300 Września. 

 

69. 
Stowarzyszenie Żeglujmy Razem, 
ul. Staszica 14, 62-300 Września. 

 

70. 
Towarzystwo Przyjaciół Grodu 
w Grzybowie, ul. Szkolna 1,  
62-300 Września. 

Wspieranie wykopalisk archeologicznych 
oraz pomoc w rekonstrukcji grodu w Grzybowie. 
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71. 
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-
Kulturalno-Turystyczne „Szansa”, 
Grzybowo 32, 62-309 Grzybowo. 

Wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego, utrwalanie 
tradycji wsi, integracja mieszkańców, 
przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu, promowanie zdrowego stylu życia. 

72. 
Koło Emerytów i Rencistów 
NSZZ „Solidarność” TONSIL S.A., 
ul. 3 Maja 12/1, 62-300 Września. 

Działalność na rzecz realizacji i celów zadań 
statutowych NSZZ ,,S”(w szczególności wymiana 
informacji, ochrona praw, godności oraz 
interesów emerytów i rencistów, zapobieganie 
degradacji i ubożeniu środowiska emerytów 
i rencistów, szkolenie działaczy wszystkich 
szczebli), wypracowywanie stanowiska 
w sprawach zgłaszanych przez organizacje 
zrzeszone w Sekcji, nawiązanie i utrzymywanie 
kontaktów na rzecz rozszerzania współpracy 
z wszystkimi strukturami związku, 
reprezentowanie emerytów i rencistów wobec 
Zarządu Regionu oraz wobec władz 
administracyjnych. 

73. 
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu, Koło we Wrześni, ul. Chopina 9, 
62-300 Września. 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie ich szans. 

74. 
Związek Inwalidów Wojennych RP, 
Zarząd Oddziału, ul. Kosynierów 1,  
62-300 Września. 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie ich szans, ochrona 
i promocja zdrowia. 

75. 
Wrzesińskie Stowarzyszenie 
Abstynentów „Jantar”, ul. Chopina 9,  
62-300 Września. 

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

76. 
Sportowy Klub Motocyklowy Sharks MC 
Poland, Psary Polskie 28d,  
62-300 Psary Polskie 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

77. 
Stowarzyszenie Wiejskie „Psary Razem”, 
Psary Polskie 126, 62-300 Września. 

 

78. 
Klub Szachowy „Wrzos” we Wrześni, 
ul. Kościuszki 21, 62-300 Września. 

Działalność sportowa i wychowawcza, 
podnoszenie poziomu sportu szachowego, 
rozwijania więzi koleżeńskiej. 

79. 
Wrzesińska Grupa Płetwonurków 
„Aqua”, ul. Zamysłowskiego 30,  
62-300 Września. 

 

80. 
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”, 
ul. Słowackiego 41, 62-300 Września. 

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród 
młodzieży szkolnej, planowanie i organizowanie 
pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, 
angażowanie do różnorodnych form aktywności 
ruchowej, uczestnictwo w imprezach i zajęciach 

81. 
Uczniowski Klub Sportowy „Hwarang” 
Taekwondo Olimpijskie Września, 
ul. Kosynierów 32, 62-300 Września. 
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82. 
Uczniowski Klub Sportowy „Meteor” 
Września, ul. Kosynierów 32,  
62-300 Września. 

sportowych, organizowanie różnorodnych form 
współzawodnictwa sportowego. 

83. 
Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team, 
ul. Batorego 8, 62-300 Września. 

84. 
Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”, 
ul. Kościuszki 24, 62-300 Września. 

85. 
Uczniowski Klub Sportowy Karate 
Tradycyjnego „Orzeł” Września, 
ul. Tuwima 12, 62-300 Września. 

86. 
Uczniowski Klub Sportowy „Elektron”,  
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września. 

87. 
Międzyszkolny Klub Sportowy, 
ul. Chopina 10, 62-300 Września 

88. 
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” 
zs. w Samorządowej Szkole Podstawowej 
Nr 6, ul. Batorego 8, 62-300 Września. 

89. 
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”, 
ul. Ks. Twardego 22, 62-301 Marzenin. 

90. 
Uczniowski Klub Sportowy „Otok” 
zs. w Samorządowej Szkole Podstawowej 
w Otocznej, Otoczna 14, 62-302 Otoczna. 

91. 
Ochotnicza Straż Pożarna we Wrześni, 
ul. Wrocławska 44, 62-300 Września. 

Prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie pożarom, uczestnictwo w akcjach 
ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska oraz innych klęsk 
i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących 
zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród 
członków ochotniczej straży pożarnej kultury 
fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności 
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 

92. 
Ochotnicza Straż Pożarna Chwalibogowo 
– Bardo, Bardo 10, 62-300 Bardo. 

93 
Ochotnicza Straż Pożarna w Gozdowie, 
62-300 Gozdowo. 

94. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczanowie, 
ul. Kaliska 54, 62-303 Kaczanowo. 

95. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie, 
ul. Bazarowa 1, 62-301 Marzenin. 

96. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgierkach, 
ul. Wrzesińska 30, 62-302 Węgierki. 

 
Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz www.bazy.ngo.pl 
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Na terenie gminy działają także organizacje, które są kołami lub oddziałami 

podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu wrzesińskiego i województwa 

wielkopolskiego. Do ważniejszych z nich należą: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Oddział 

Września, Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy, Związek Drużyn ZHP „Wrzos” im. Dzieci 

Wrzesińskich, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe, Polskie Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego, Koło Września, Koło Terenowe Stowarzyszenia Ekologicznego 

Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział 

Września, Polski Związek Wędkarski, Koło Września i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM” 

 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Września posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.  

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione 

wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego – Burmistrza 

Miasta i Gminy, Zastępców Burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Miasta 

i Gminy, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych gminy, m.in. placówek oświatowych, kulturalnych, sportowych 

i pomocy społecznej, a także przedstawicieli jednostek służby zdrowia, policji, organizacji 

pozarządowych i kościoła. W sumie do analizy przedłożono 37 wypełnionych anonimowo 

ankiet. 

W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę 

warunków życia w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 34. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do sieci wodociągowej (łącznie 100% ocen dobrych i bardzo dobrych), 

placówek usługowych (w sumie 94,6% ocen dobrych i bardzo dobrych), pomoc społeczną 

(łącznie 91,8% ocen dobrych i bardzo dobrych), dostępność szkolnictwa podstawowego 

i gimnazjalnego (w sumie 83,8% ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz ponadgimnazjalnego 

(łącznie 81,1% ocen dobrych i bardzo dobrych), wychowania przedszkolnego (w sumie 75,6% 

ocen dobrych i bardzo dobrych) oraz sportu i rekreacji (łącznie 72,2% ocen dobrych i bardzo 

dobrych). 
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Najniżej ankietowani ocenili dostępność opieki zdrowotnej (w sumie 40,5% ocen złych 

i bardzo złych), sieci gazowej (16,7% ocen złych) oraz lokalny rynek pracy (13,5% ocen złych). 

W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają 

mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 35. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

rozpad więzi rodzinnych i samotne wychowywanie dzieci oraz alkoholizm (po 16,1%). Uwagę 

zwrócili również na bezrobocie (14,3%), bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz zaniedbanie dzieci (10,7%), 

problemy związane ze starzeniem się (9,8%), długotrwałą lub ciężką chorobę (7,1%) 

i przemoc w rodzinie (6,3%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 36. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym 

są rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień (23,3%). Zdaniem respondentów 

wykluczeniem społecznym zagrożone są także osoby starsze i samotne (14,6%), rodziny 

i osoby o niskim statusie materialnym, rodziny zmagające się z problemem przemocy 

w rodzinie, osoby opuszczające zakłady karne (po 9,7%), a także rodziny i osoby 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym rodziny wielodzietne i niepełne, osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny oraz osoby bezdomne (po 8,7%). 

W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia 

w gminie oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim 

dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 37. Jaki jest poziom bezrobocia 
w gminie? 

Wykres 38. Jakie działania należałoby podjąć 
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii 43,2% ankietowanych poziom bezrobocia w gminie jest przeciętny. Łącznie 

29,7% badanych uznało go za raczej niski lub niski, a w sumie 21,6% było odmiennego zdania. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób pozostających 

bez pracy, respondenci najczęściej wymieniali: organizowanie prac interwencyjnych, robót 

publicznych i prac społecznie użytecznych (25,6%), zacieśnianie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w celu umożliwienia osobom bezrobotnym (poprzez świadczenie 

poradnictwa oraz organizowanie stażu, kursów i szkoleń) zdobycia doświadczenia 

zawodowego oraz podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pozyskiwanie 

inwestorów (po 18,6%) oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (15,1%). 

W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane 

na rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 39. Przyczyny ubóstwa wśród 
mieszkańców gminy? 

Wykres 40. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz dotkniętych 
problemem ubóstwa? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców gminy w ubóstwo, ankietowani najczęściej 

wskazywali wyuczoną bezradność (21,7%) i uzależnienia (20,8%). Do ważnych powodów 

ubożenia ludności badani zaliczyli także bezrobocie i dziedziczenie ubóstwa (po 14,2%), 

długotrwałą chorobę (10,4%) oraz niedostosowanie społeczne (9,4%). 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa 

należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (29,9%). Duże 

znaczenie przywiązywali również do świadczenia poradnictwa i promowania aktywnych 

postaw i samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej (po 17,5%), udzielania wsparcia rzeczowego, 

w tym w formie posiłku (13,4%) oraz prowadzenia pracy socjalnej (11,3%). 
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W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych 

o opinię na temat skali tego problemu w gminie oraz wskazanie działań, które przyniosłyby 

największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 41. Jaka jest skala problemu 
bezdomności w gminie? 

Wykres 42. Jakie działania byłby 
najskuteczniejsze w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Większość ankietowanych (56,8%) stwierdziła, że skala bezdomności w gminie jest 

niska. Jednocześnie 18,9% badanych nie zajęło stanowiska w tej sprawie, a 16,2% 

respondentów odpowiedziało, że skala bezdomności w gminie jest średnia. 
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W opinii ankietowanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu 

bezdomności może przynieść udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (22,2%), a także 

opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności (17,2%), tworzenie 

mieszkań komunalnych i socjalnych (12,1%), prowadzenie poradnictwa oraz profilaktyki 

i terapii uzależnień (po 10,1%). 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na 

temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy.  

 

Wykres 43. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 44. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 
w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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W opinii badanych główną przyczyną bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie jest niski poziom 

umiejętności wychowawczych (25,5%). Zdaniem respondentów wpływ na występowanie 

tego problemu mają również m.in.: uzależnienia (20,2%), samotne rodzicielstwo (18,1%), 

oraz przemoc w rodzinie (13,8%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali zapewnienie pomocy ze strony asystenta 

rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich (po 

19%), zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego (16,2%), udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (14,3%) oraz prowadzenie 

profilaktyki i terapii w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie (11,4%). 

W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne 

zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 45. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: sięganie po substancje uzależniające, 

np. alkohol, narkotyki i dopalacze (26,7%) oraz zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców 

(23,8%). Niepokojącymi problemami są także: uzależnienie od sieci Internet (17,8%) oraz 

agresja i przemoc (15,8%). 
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W następnych pytaniach poproszono respondentów o podanie przyczyn 

występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie działań, jakie 

powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym 

zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 46. Przyczyny występowania 
problemu uzależnień wśród mieszkańców 
gminy 

Wykres 47. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz osób uzależnionych 
i ich rodzin? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców 

gminy badani zaliczyli niezaradność życiową (21,9%), indywidualne skłonności do popadania 

w nałogi (19%), bezrobocie i utratę pracy (16,2%), a także konflikt w rodzinie i jej rozpad oraz 

wzorce społeczne (15,2%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin, należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci 
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i młodzieży (28,8%), a także wspieraniu rozwoju grup wsparcia, samopomocowych (np. AA, 

Al-Anon) i klubów abstynenckich (24%), zapewnieniu dostępu do pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej (15,4%) oraz psychologicznej (13,5%). 

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu, 

który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz 

poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym 

zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 48. Znajomość przypadków przemocy 
w rodzinie w gminie 

Wykres 49. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Zdecydowana większość ankietowanych (łącznie 69,4%) stwierdziła, że zna przypadki 

występowania przemocy w rodzinie w gminie, bądź o nich słyszała. Odmiennego zdania było 

w sumie 30,5% badanych. 
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Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy 

przede wszystkim motywować i kierować sprawców przemocy do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych (21,4%), prowadzić profilaktykę agresji i przemocy wśród dzieci 

i młodzieży (19,4%), zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i prawnej (16,3%), 

prowadzić poradnictwo i podejmować interwencje oraz zapewnić osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia (po 13,3%). 

Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej 

zmagają się osoby starsze w gminie oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 50. Problemy najczęściej dotykające 
osoby starsze z gminy 

Wykres 51. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację osób starszych w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii osób ankietowanych, problemami, które najczęściej dotykają seniorów 

w gminie, są: samotność (24,3%) i choroby wieku podeszłego (20,6%). Zdaniem badanych 

osobom starszym doskwiera również m.in. brak wsparcia ze strony rodziny (15%), 
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niepełnosprawność (9,3%), ograniczona oferta spędzania czasu wolnego (8,4%), ubóstwo 

oraz brak dostępu do geriatry (po 7,5%). 

Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów 

w gminie, respondenci najczęściej zaliczali: zapewnienie szerszego dostępu do placówek 

wsparcia dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu; 27,2%), zwiększenie dostępu do 

lekarzy specjalistów (20,4%), rozwijanie usług opiekuńczych (15,5%), zaangażowanie 

wolontariuszy do pomocy osobom starszym (14,6%), oraz organizowanie imprez i spotkań 

środowiskowych (13,6%). 

W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których 

najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie, oraz wskazywali działania, 

których podjęcie pozwoliłoby na pełniejszych ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym 

zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 52. Problemy, których najczęściej 
doświadczają osoby niepełnosprawne z gminy 

Wykres 53. Jakie działania umożliwiłyby 
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 
w życiu społecznym? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.  
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Według badanych problemami, z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte 

niepełnosprawnością z gminy, są: brak odpowiednich ofert pracy (25,5%) bariery 

architektoniczne (18,4%) oraz utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (17,3%). 

W opinii ankietowanych, działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym 

pełniejszy udział w życiu społecznym, powinny skupiać się na tworzeniu stanowisk pracy 

(21,7%), likwidowaniu barier architektonicznych, zwiększeniu dostępu do rehabilitacji (po 

16,3%), organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez integracyjnych oraz zwiększeniu 

dostępu do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, pedagogicznej (po 13%). 

W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w gminie – poczucia 

bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie. 

Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 54. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie 
w gminie? 

Wykres 55. Przyczyny braku bezpieczeństwa 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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Wykres 56. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Zdecydowana większość badanych (łącznie 86,1%) stwierdziła, że czuje się raczej 

bezpiecznie bądź bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmiennego zdania było 8,4% 

ankietowanych. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali zagrożenia 

na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy; 27,5%) niewystarczającą liczbę patroli 

policyjnych oraz osoby pijące alkohol w miejscach publicznych (po 22,5%), a także częste 

włamania i kradzieże (16,3%). 

Zdaniem ankietowanych na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie 

w największym stopniu wpłynęłoby: zwiększenie liczba patroli policyjnych, skuteczniejsze 

egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom 

nietrzeźwym (po 26,7%), zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego (23,3%), a także remont ulic i dróg gminnych, budowa 

przydrożnych chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia (14,4%). 
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alternatywnych form spędzania czasu
wolnego
inne
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14. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu 

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących 

obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież, 

3. Uzależnienia i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny 

i aktywność obywatelska. 

 

Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność 

Mocne strony Słabe strony 

 korzystne położenie gminy 

przy autostradzie A-2 i w bliskości 

Poznania 

 dostępność kilku środków komunikacji 

w gminie (autobusy, busy, kolej) 

 duża przedsiębiorczość mieszkańców 

gminy 

 szybki rozwój gospodarczy gminy 

 istnienie na terenie gminy dwóch 

podstref Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej (ul. Sikorskiego 

i ul. Działkowców we Wrześni) 

oraz Wrzesińskiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej (tereny Białężyc, Chociczy 

Małej, Grzymysławic i Obłaczkowa) 

 zachęcanie inwestorów do podjęcia 

działalności gospodarczej w gminie 

 upowszechnianie ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach 

pracy i szkoleniach 

 brak ładu przestrzennego w ramach 

nowych inwestycji 

 brak tanich mieszkań w gminie 

 niewystarczające zasoby mieszkań 

komunalnych i socjalnych w gminie 

 brak indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności 

 mała atrakcyjność przyrodniczo-

krajobrazowa gminy; niewielka liczba 

atrakcji turystycznych (m.in. brak szlaków 

turystycznych, kąpielisk) 

 brak promocji ukierunkowanej na rozwój 

turystyki, np. kulturowej 

 nieodpowiednio rozwinięta infrastruktura 

wodno-kanalizacyjna na obszarach 

wiejskich gminy 

 zły stan lokalnej infrastruktury drogowej 

i melioracyjnej 

 niedostosowane do potrzeb mieszkańców 

gminy rozkłady jazdy komunikacji 

publicznej 
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 funkcjonowanie w gminie podmiotów 

ekonomii społecznej, np. Klubu Integracji 

Społecznej, Spółdzielni Socjalnej „Ul” 

 pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych 

na przeciwdziałanie bezrobociu 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 odpowiednio do potrzeb rozwinięta baza 

noclegowa i gastronomiczna w gminie 

 diagnozowanie problemu bezdomności 

w gminie; informowanie bezdomnych 

o przysługujących im prawach 

oraz dostępnych formach pomocy  

 świadczenie standaryzowanych usług 

na rzecz osób bezdomnych 

 funkcjonowanie w gminie ogrzewalni 

dla bezdomnych i jadłodajni 

 zapewnianie wsparcia osobom 

wychodzącym z bezdomności  

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób bezrobotnych 

 niedostateczna liczba miejsc 

parkingowych w gminie 

 brak obwodnicy miasta 

 słaba mobilność mieszkańców 

wynikająca z braków infrastrukturalnych 

Szanse Zagrożenia 

 zmniejszający się poziom bezrobocia 

w gminie 

 duży potencjał inwestorów w regionie 

 rozwój inwestycji w ramach podstref 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej i Wrzesińskiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej 

 możliwość rozwoju turystyki i rekreacji 

 dostosowana do potrzeb lokalnego rynku 

pracy oferta szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego 

 możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na przeciwdziałanie 

bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 

 występowanie w gminie zjawiska 

dziedziczenia bezrobocia 

 rozwarstwienie społeczne; postępujące 

ubożenie części mieszkańców gminy 

 spowolnienie rozwoju gospodarczego 

czynnikami zewnętrznymi 

 mało stabilna potyka gospodarcza państwa 

 kryzys finansów publicznych 

 niestabilność polityczna w kraju 

oraz częste zmiany przepisów prawa 

 zmiana wspólnej polityki rolnej 

ograniczająca pomoc dla rolnictwa 

 migracja dużej liczby młodych 

mieszkańców gminy do Poznania 
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z funduszy zewnętrznych, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

 wzrost środków na rozwój obszarów 

wiejskich w ramach programów 

krajowych i regionalnych 

 dostęp do europejskich rynków pracy 

 wsparcie małych firm, biznesu lokalnego 

 wzrost gospodarczy w skali kraju 

 wzrost atrakcyjności Polski 

dla inwestorów z zewnątrz 

 polityka fiskalna obniżająca podatki 

 zwiększenie popytu na towary 

pochodzące z Polski 

 podnoszenie poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych 

przez mieszkańców gminy 

 rosnące zasoby gminy oraz wzrost 

zamożności jej mieszkańców  

 istnienie w regionie organizacji 

pozarządowych działających 

na rzecz osób bezrobotnych 

i bezdomnych 

i osiedlanie się w nim na stałe 

po ukończeniu studiów 

 rosnąca liczba osób zagrożonych 

bezdomnością oraz bezdomnych 

wymagających schronienia 

 niski poziom społecznej akceptacji 

osób bezdomnych 

 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

 zapewnianie rodzinom wystarczającego 

dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

 zapewnianie wsparcia ze strony asystenta 

rodziny 

 zapewnianie opieki nad dziećmi do lat 3. 

(2 żłobki) 

 dobrze rozwinięta w gminie sieć placówek 

przedszkolnych, szkół podstawowych 

i gimnazjalnych 

 możliwość kontynuowania w gminie 

nauki na poziomie ponadgimnazjalnym 

 dobry dostęp do placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży  

(23 świetlice) 

 brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

 niski poziom koordynacji działań 

podmiotów wspierających rodziny,  

dzieci i młodzież 

 niewystarczające kultywowanie tradycji 

historycznych i kulturowych gminy 

 niezadawalający stan obiektów 

historycznych 

 niedostateczna liczba ścieżek rowerowych 

na obszarze wiejskim gminy 

 brak wykorzystania na cele rekreacyjne 

dostępnych w gminie terenów leśnych 
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 dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania 

czasu wolnego 

 organizowanie w szkołach zajęć 

pozalekcyjnych oraz realizowanie 

programów profilaktycznych 

 różnorodna oferta Wrzesińskiego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 

 dobry dostęp do obiektów rekreacyjno-

sportowych w gminie 

 rozwój budownictwa mieszkaniowego 

 istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży, w tym klubów 

sportowych; podejmowanie z nimi 

współpracy 

 utrudniony dostęp do specjalistycznej 

opieki medycznej w gminie 

 brak polityki rodzinnej 

 ograniczona elastyczność systemu 

edukacyjnego względem potrzeb rynku 

pracy 

Szanse Zagrożenia 

 dodatni przyrost naturalny 

 dobre warunki do prowadzenia pracy 

socjalnej 

 zapewnienie rodzinom oraz osobom 

samotnie wychowujących dzieci 

szerszego dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego 

 zwiększenie dostępności wsparcia 

ze strony asystenta rodziny 

 wzbogacenie oferty spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży 

 rozwijanie infrastruktury umożliwiającej 

dzieciom i młodzieży spędzanie czasu 

wolnego 

 możliwość kontynuowania w gminie 

nauki na poziomie ponadgimnazjalnym 

 opracowywanie i wdrażanie programów 

i projektów na rzecz rodziny i dziecka, 

w tym współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, np. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

i z budżetu państwa 

 reforma systemu edukacji 

 utrzymująca się liczba rodzin 

dysfunkcyjnych gminie 

 napływ ludności nieprzywiązującej wagi 

do tradycyjnych wartości (rodzina, praca, 

porządek) 

 rozluźnienie więzi rodzinnych i rozpad 

rodzin 

 rosnąca liczba rodzin niezaradnych 

życiowo i bezradnych w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 

 wzrost zagrożenia zjawiskami 

patologicznymi (np. uzależnieniami, 

przemocą w rodzinie, przestępczością, 

prostytucją) 

 upadek wartości moralnych i autorytetów 
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 rosnąca liczba wolontariuszy wśród dzieci 

i młodzieży 

 duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży w regionie 
 

 

Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

Mocne strony Słabe strony 

 zapewnianie rodzinom dotkniętym 

problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie dostatecznego dostępu 

do pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej oraz wsparcia 

psychospołecznego i prawnego 

 prowadzenie działań profilaktycznych, 

informacyjnych i edukacyjnych 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

 realizowanie wśród rodziców, nauczycieli 

i sprzedawców napojów alkoholowych 

działań edukacyjno-szkoleniowych 

w zakresie profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 prowadzenie poradnictwa 

i podejmowanie interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 podejmowanie działań przez Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza 

Miasta i Gminy ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Konsultanta 

ds. uzależnienia od środków 

psychoaktywnych oraz w ramach 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

 funkcjonowanie w gminie Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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(prawnik, psycholog, pedagog), Poradni 

Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

Centrum „U”, Świetlicy Środowiskowej 

z zajęciami socjoterapeutycznymi 

oraz grup samopomocowych (AA, DDA, 

dla ofiar przemocy w rodzinie) 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działających w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom, w tym ze Wrzesińskim 

Stowarzyszeniem Abstynentów „Jantar” 

Szanse Zagrożenia 

 rosnąca liczba osób wyleczonych 

z uzależnień 

 zwiększająca się świadomość społeczna, 

w tym dzieci i młodzieży, rodziców 

i nauczycieli, na temat problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

 niezwiększająca się liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

wymagających umieszczenia 

w ośrodkach wsparcia 

 duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających w regionie w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

 obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 

 rosnąca liczba rodzin wymagających 

interwencji z powodu przemocy w rodzinie 

 zwiększająca się liczba osób, w stosunku 

do których istnieje potrzeba podjęcia 

działań interdyscyplinarnych 

 rosnąca liczba osób wymagających 

objęcia działaniami korekcyjno-

edukacyjnymi w związku ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie 

 coraz większa dostępność alkoholu 

i dopalaczy dla osób nieletnich 

 przyzwolenie społeczne na stosowanie 

przemocy i nadmierne picie alkoholu 

 

Obszar: Starość i niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

 informowanie osób starszych 

i niepełnosprawnych o przysługujących 

im prawach i dostępnych formach pomocy 

 świadczenie w gminie usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 dysponowanie wystarczającą liczbą 

pracowników świadczących opiekę 

 utrudniony dostęp do lekarzy 

specjalistów, w tym opieki geriatrycznej 

 istnienie w gminie barier utrudniających 

osobom niepełnosprawnym codzienne 

życie 
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i wsparcie osobom starszym 

i niepełnosprawnym 

 funkcjonowanie w gminie podmiotów 

działających na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, w tym 

Uniwersytetu III Wieku, Chóru Seniorów 

„Wrzosy”, Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

grupy Wrześnianie RozWAGI!, „Wrzosiki” 

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Dzieci i Dorosłych, Fundacji Dzieci 

Wrzesińskich, Fundacji Wspierania 

Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi”, 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej 

„Radość”, Koła Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność” TONSIL S.A. 

 podejmowanie działań prozdrowotnych 

wśród osób starszych 

 kierowanie osób wymagających 

całodobowej opieki do domów pomocy 

społecznej 

 umożliwianie seniorom kontynuowania 

aktywności zawodowej 

 upowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

i informacji o wolnych miejscach  

pracy 

 zapewnianie dostępu do kształcenia 

integracyjnego w gminie 

 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 obecność w gminie wolontariuszy 

mogących wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne w codziennym życiu 
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Szanse Zagrożenia 

 dobra dostępność domów pomocy 

społecznej, w tym Domu Pomocy 

Społecznej we Wrześni 

 rosnący udział osób starszych 

w działaniach prozdrowotnych 

 niewielka skala zjawiska marginalizacji 

problemów i potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych 

 wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych 

 duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających w regionie na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 dalszy rozwój wolontariatu na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 zwiększająca się liczba osób starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych w gminie 

 niechęć rodziny do sparowania opieki 

nad niedołężnych jej członkiem 

 niezadowalający poziom życia większości 

osób starszych 

 występowanie zjawiska migracji 

osób młodych do większych jednostek 

administracyjnych, głównie Poznania 

 wysokie koszty utrzymania w domach 

pomocy społecznej 

 

Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 

Mocne strony Słabe strony 

 wysoka jakość kapitału ludzkiego 

 wykształcona i stale doskonaląca 

swoje umiejętności kadra OPS-u 

 odpowiednia do potrzeb 

liczba pracowników socjalnych 

 zapewnianie wsparcia ze strony 

asystenta rodziny 

 duża wiedza służb społecznych na temat 

problemów występujących w gminie 

 informowanie beneficjentów systemu 

pomocy społecznej o możliwościach 

uzyskania wsparcia 

 odpowiednia jakość obsługi klienta 

systemu pomocy społecznej 

 pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych na realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej, w tym 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 funkcjonowanie w gminie aktywnie 

działających organizacji pozarządowych 

 niedostatecznie rozwinięta 

sieć placówek pomocy społecznej 

w gminie 

 zbyt mała liczba specjalistów 

 niewiele organizacji pozarządowych 

działających w gminie w obszarze 

polityki społecznej 
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 podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze polityki 

społecznej oraz z przedstawicielami 

kościołów i związków wyznaniowych 

 funkcjonowanie w gminie Wrzesińskiego 

Centrum Wolontariatu 

Szanse Zagrożenia 

 dostępność szkoleń dla kadry OPS-u 

 zmniejszająca się liczba odbiorców 

pomocy społecznej przypadających 

na jednego pracownika socjalnego 

 dalsze wsparcie rodzin ze strony 

asystenta rodziny 

 świadomość roli i potrzeb sektora 

pomocy społecznej wśród władz gminy 

 stały i stopniowy wzrost potencjału 

demograficznego gminy wynikający 

z przyrostu migracyjnego 

 włączanie się przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, kościołów i związków 

wyznaniowych w działania pomocowe 

 dalsze współpraca z sektorem 

pozarządowym oraz rozwój 

Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu 

 nakładanie na gminy nowych zadań 

bez odpowiedniego zabezpieczenia 

finansowego; nieodpowiednio 

finansowany system pomocy społecznej 

 przeciążenie pracowników OPS-u 

zbyt dużą liczbą zadań 

 biurokracja w pomocy społecznej 

 wzrost liczby osób potrzebujących 

pomocy społecznej 

 roszczeniowa postawa odbiorców 

pomocy społecznej 

 negatywne wzorce zachowań społecznych 

 wciąż niekorzystny wizerunek sektora 

pomocy społecznej 

 niska aktywność społeczna 

mieszkańców; niewielki ich udział 

w rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych 
 

 

 

 

15. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 

Września, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 

którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich: 

 powodujące ubożenie bezrobocie, które mimo spadku w 2014 roku należy do 

najważniejszych problemów społecznych występujących w gminie. Problem ten wymaga 

kontynuowania działań na rzecz tworzenia w gminie nowych miejsc pracy (m.in. poprzez 

pozyskiwanie nowych inwestorów, rozwijanie średniej i małej przedsiębiorczości oraz 

wspieranie już istniejących podmiotów gospodarczych), lepszego wykorzystania 
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położenia gminy i posiadanych przez nią walorów turystycznych, rekreacyjnych 

i kulturowych, udzielania pomocy w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy, dalszego wspierania osób i rodzin znajdujących się 

w trudniej sytuacji bytowej, m.in. poprzez zachęcanie ich do aktywnych postaw (praca 

socjalna, poradnictwo, programy aktywizujące), promowanie i wspieranie podmiotów 

ekonomii społecznej, poprawę warunków mieszkaniowych w gminie, w tym rozwijanie 

budownictwa socjalnego; 

 rosnące zagrożenie bezdomnością, która występuje głównie wśród osób dotkniętych 

problemem alkoholizmu. Problem ten wymaga kontynuowania wśród osób bezdomnych 

i zagrożonych bezdomnością pracy socjalnej, udzielania im wsparcia finansowego 

i rzeczowego, w tym w postaci gorącego posiłku, opracowywania indywidualnych 

programów wychodzenia z bezdomności, prowadzenia profilaktyki i zapewnienia dostępu 

do terapii uzależnień oraz zapewnienia schronienia, m.in. poprzez podjęcie, przy 

współpracy sektorem pozarządowym, działań mających na celu utworzenie w gminie 

noclegowni; 

 niekorzystne, mimo rosnącej liczby mieszkańców gminy, zmiany demograficzne  

– malejący w ogóle ludności udział osób w wieku produkcyjnym oraz postępujący proces 

starzenia się społeczności lokalnej, co zwiększa ryzyko chorób i niepełnosprawności. 

Zmiany te powodują m.in. potrzebę rozwijania usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenia dostępu 

do opieki medycznej i rehabilitacji oraz wzbogacania oferty spędzania czasu wolnego dla 

osób starszych i niepełnosprawnych, w tym rozwijania w gminie placówek wsparcia 

dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych (utworzenie klubu seniora, 

a w sprzyjających okolicznościach domu dziennego pobytu) oraz rozszerzenia wachlarza 

środowiskowych przedsięwzięć integracyjnych; 

 rosnąca rzeczywista liczba rodzin zmagających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz utrzymująca się na wysokim poziomie liczba rodzin 

wymagających ochrony macierzyństwa. Świadczy to o potrzebie udzielenia 

odpowiedniej pomocy w wychowaniu i opiece, m.in. poprzez dalsze edukowanie rodzin 

w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, poszerzenie dostępu do 

poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i pedagogicznego) 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 

 

 114 

 

i wsparcia ze strony asystenta rodziny, tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób 

samotnie wychowujących dzieci oraz zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym poprzez rozwijanie działalności 

sportowo-rekreacyjnej oraz rozszerzanie oferty placówek wsparcia dziennego; 

 problemy alkoholizmu i przemocy domowej, które powodują m.in. konieczność 

kontynuowania prowadzonej działalności profilaktycznej, zwiększenia dostępności 

leczenia i wsparcia, w tym pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wspierania ruchu 

samopomocowego, w razie potrzeby zapewnienia osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowania sprawców przemocy w rodzinie 

do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych; 

 zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, m.in. poprzez kontynuowanie działań 

prozdrowotnych oraz zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych, głównie 

specjalistycznych, w tym opieki geriatrycznej; 

 utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego, m.in. poprzez rozwijanie systemu 

monitoringu miejskiego, zwiększenie liczby patroli policyjnych w miejscach najbardziej 

zagrożonych przestępczością oraz kontynuowanie przedsięwzięć profilaktycznych, 

edukacyjnych i informacyjnych poświęconych przestępczości; 

 usprawnianie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności 

obywatelskiej, m.in. poprzez doskonalenie i poszerzenie służb społecznych, rozwijanie 

infrastruktury socjalnej, dalsze pozyskiwane środków finansowych z funduszy 

zewnętrznych, wspieranie i rozwijanie sektora pozarządowego działającego w gminie 

w obszarze polityki społecznej, podejmowanie współpracy z należącymi do niego 

organizacjami oraz rozwijanie idei wolontariatu, m.in. w ramach działającego w gminie 

Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły 

do sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków 

działań niezbędnych do podjęcia w latach 2016-2020. Wdrożenie zaplanowanych 

przedsięwzięć powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, 

zmniejszenia skali występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich 

skutków społecznych. Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 
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1. Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia oraz wspieranie i integrowanie 

osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym: tworzenie w gminie 

nowych miejsc pracy oraz wspieranie osób dotkniętych bezrobociem i poszukujących 

pracy oraz zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społeczności 

lokalnej. 

2. Poprawa kondycji rodzin, zapewnienie opieki i tworzenie warunków do rozwoju dzieci 

i młodzieży: wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 

zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia, opieki i oferty 

spędzania czasu wolnego, udzielanie pomocy osobom i rodzinom o niskim statusie 

materialnym oraz zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, a także wspieranie osób 

i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia oraz 

utrzymanie bezpieczeństwa publicznego: zwiększenie dostępności i jakości usług 

medycznych oraz zakresu działalności prozdrowotnej, a także przeciwdziałanie 

przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

4. Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności 

obywatelskiej: profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych służb społecznych, a także 

rozwijanie sektora pozarządowego w gminie oraz zacieśnianie z nim współpracy. 
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misją samorządu gminy Września w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 jest podnoszenie jakości życia w gminie oraz dążenie do 

integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne 

przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. Wypełnienie tak sformułowanej 

misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków 

działań. Zostały one przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, w których 

uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich finansowania oraz 

prognozę zmian. 

 

Cel  
strategiczny 1. 

Tworzenie warunków do zwiększenia zatrudnienia 
oraz wspieranie i integrowanie osób zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym 

Cele operacyjne: 

1. Tworzenie w gminie nowych miejsc pracy oraz wspieranie osób 
dotkniętych bezrobociem i poszukujących pracy. 

2. Zwiększanie udziału osób starszych i niepełnosprawnych w życiu 
społeczności lokalnej. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Pozyskiwanie nowych inwestorów, promowanie gminy przy 
wykorzystaniu jej walorów, tworzenie i oferowanie terenów pod 
działalność gospodarczą w ramach dwóch podstref Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wrzesińskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej, oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów. 

2. Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości; tworzenie 
warunków do rozwoju usług i handlu oraz przemysłu, w tym 
przemysłu odnawialnych źródeł energii. 

3. Wspieranie w gminie rozwoju produkcji rolnej (w tym rolnictwa 
ekologicznego), przetwórstwa rolno-spożywczego i gospodarstw 
wiejskich prowadzących kwatery agroturystyczne lub inne formy 
turystyki wiejskiej, a także zmian w rolnictwie w celu zwiększenia 
jego konkurencyjności. 

4. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, w tym 
agroturystyki przy wykorzystaniu walorów turystycznych, 
rekreacyjnych i kulturowych gminy. 

5. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w gminie, 
w tym Klubu Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej „Ul” 
we Wrześni. 

6. Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym 
w oparciu o kontrakt socjalny. 

7. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy – upowszechnianie 
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ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach 
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym 
dorosłych i stażach, organizowanie robót publicznych, prac społecznie 
użytecznych, interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego oraz 
realizowanie programów aktywizacji i integracji osób bezrobotnych. 

8. Promowanie wśród bezrobotnych mieszkańców gminy 
samozatrudnienia oraz udzielanie informacji na temat możliwości 
pozyskania środków finansowych na podjęcie i rozwój działalności 
gospodarczej. 

9. Świadczenie przez OPS pomocy finansowej osobom dotkniętym 
bezrobociem. 

10. Opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji 
osób bezrobotnych, w tym współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

11. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych, promocją i działalnością na rzecz rozwoju gminy 
oraz udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia 
w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego 
dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie 
imprez środowiskowych, wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych, 
m.in. w ramach funkcjonujących w gminie Wrzesińskiego 
Uniwersytetu III Wieku, Chóru Seniorów „Wrzosy”, grupy 
Wrześnianie RozWAGI!, Stowarzyszenia „Krąg”, „Wrzosiki” 
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych, Fundacji 
Dzieci Wrzesińskich, Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego 
„Jesteśmy Równi”, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Razem”, Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”, 
Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” TONSIL S.A. 

5. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie klubu seniora, 
a w sprzyjających okolicznościach dziennego domu pobytu. 

6. Wspieranie przedsięwzięć aktywizujących i wykorzystujących 
potencjał seniorów i osób niepełnosprawnych; podejmowanie 
współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. 

7. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, m.in. przy: 
likwidacji barier, poszerzeniu oferty rehabilitacyjnej i dostępności 
sprzętu rehabilitacyjnego oraz zapewnieniu i utrzymaniu 
odpowiedniego zatrudnienia. 

8. Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych na terenie gminy; 
podejmowanie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi w tym 
zakresie, np. z Warsztatem Terapii Zajęciowej we Wrześni. 

9. Zwiększenie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie oraz 
rozwijanie zróżnicowanych form edukacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

10. Podejmowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych, w tym z zakładami opieki zdrowotnej, 
ośrodkami wsparcia, w tym ze Środowiskowymi Domami Samo-
pomocy w Gozdowie i Pietrzykowie, domami pomocy społecznej, 
w tym z Domem Pomocy Społecznej we Wrześni, placówkami 
rehabilitacyjnymi, w tym z Warsztatem Terapii Zajęciowej 
we Wrześni oraz z innymi placówkami świadczącymi usługi w tym 
zakresie w powiecie, organizacjami pozarządowymi, w tym 
z Wrzesińskim Uniwersytetem III Wieku, Stowarzyszeniem „Krąg”, 
„Wrzosiki” Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Dzieci i Dorosłych, 
Fundacją Dzieci Wrzesińskich, Fundacją Wspierania Rozwoju 
Społecznego „Jesteśmy Równi”, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”, 
Kołem Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” TONSIL S.A., 
a także z Kościołem. 

11. .Pozyskiwanie do Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu 
wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze i niepełnosprawne 
w codziennym życiu. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Miasta i Gminy, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, publiczne placówki oświatowe szczebla 
podstawowego i gimnazjalnego, placówki kulturalne, jednostki 
sportowo-rekreacyjne, Chór Seniorów „Wrzosy”, Wrzesińskie Centrum 
Wolontariatu. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Klub 
Integracji Społecznej we Wrześni, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, niepubliczne placówki oświatowe szczebla 
podstawowego i gimnazjalnego, szkoły ponadgimnazjalne, inwestorzy, 
lokalni przedsiębiorcy, pracodawcy, instytucje rządowe, placówki 
ochrony zdrowia, placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, w tym 
Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni oraz inne placówki 
świadczące usługi w tym zakresie w powiecie, ośrodki wsparcia, w tym 
Środowiskowe Domy Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie, domy 
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pomocy społecznej, w tym Dom Pomocy Społecznej we Wrześni, 
grupa Wrześnianie RozWAGI!, organizacje pozarządowe, w tym 
organizacje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych, promocją i działalnością na rzecz rozwoju gminy oraz 
udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, w tym Spółdzielnia 
Socjalna „Ul”, organizacje działające na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych, w tym Wrzesiński Uniwersytet III Wieku, 
Stowarzyszenie „Krąg”, „Wrzosiki” Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Dzieci i Dorosłych, Fundacja Dzieci Wrzesińskich, Fundacja Wspierania 
Rozwoju Społecznego „Jesteśmy Równi”, Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”, 
Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” TONSIL S.A., Kościół 
i Przyparafialne Zespoły Charytatywne, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

 wzrost liczby inwestorów i podmiotów gospodarczych, 
 wzrost liczby osób zaktywizowanych i pracujących, 
 zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy społecznej, 
 podniesienie standardu usług świadczonych seniorom i osobom 

niepełnosprawnym oraz zwiększenie ich udziału w życiu społecznym,  
 podniesienie jakości funkcjonowania osób starszych i niepełno-

sprawnych w środowisku zamieszkania, 
 zwiększenie liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

 

Cel  
strategiczny 2. 

Poprawa kondycji rodzin, zapewnienie opieki  
i tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży 

Cele operacyjne: 

1. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego 
dostępu do kształcenia, opieki i oferty spędzania czasu wolnego. 

2. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom o niskim statusie 
materialnym oraz zagrożonym i dotkniętym bezdomnością. 

3. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 
z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych oraz wymagającymi ochrony macierzyństwa 
i wielodzietności.  

2. Zwiększenie liczby asystentów rodziny oraz ustanawianie rodzin 
wspierających dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich 
szkoleń. 

3. Edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich oraz umiejętnego gospodarowania budżetem 
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domowym, m.in. przez pracowników OPS-u, placówek 
oświatowych, asystentów rodziny. 

4. Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowujących 
dzieci szerszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, prawnego), terapii 
rodzinnej i mediacji. 

5. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców zmagających się 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziców samotnych 
oraz wychowujących dzieci niepełnosprawne. 

6. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, 
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci. 

7. W razie potrzeby zwiększenie w gminie dostępu do opieki 
przedszkolnej oraz opieki na dziećmi do lat 3. 

8. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy oraz 
organizowanie wypoczynku. 

9. Poszerzanie infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom gminy 
spędzanie czasu wolnego, m.in. rozwijanie obiektów i terenów 
kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, tworzenie 
nowych miejsc spotkań, placów zabaw, ścieżek rowerowych. 

10. Rozwijanie oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym miejskich i wiejskich świetlic środowiskowych. 

11. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie 
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie 
stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. 

12. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz 
rodziny i dziecka (np. Karty Dużej Rodziny), w tym współfinanso-
wanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej i z budżetu państwa (w ramach konkursów); 
podejmowanie współpracy w tym zakresie z organizacjami 
pozarządowymi, np. z organizacjami zajmującymi się wspieraniem 
i upowszechnianiem kultury turystyki, sportu i rekreacji, w tym 
z klubami i zespołami sportowymi. 

13. Integrowanie i koordynowanie działań na rzecz rodziny i dziecka 
w gminie poprzez stałą współpracę placówek oświatowych 
i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 
policji, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, organizacji 
pozarządowych i kościoła. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Wspieranie pracą socjalną rodzin o niskim statusie materialnym, 
w tym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych. 

2. Udzielanie przez OPS pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz w formie dodatków 
mieszkaniowych, wyrównawczych i dodatku energetycznego. 
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3. Promowanie wśród zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego 
aktywnych postaw oraz samopomocy, np. pomocy sąsiedzkiej. 

4. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 
bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia 
finansowego i rzeczowego, opracowywanie indywidualnych 
programów wychodzenia z bezdomności, prowadzenie profilaktyki 
i zapewnienie dostępu do terapii uzależnień oraz zapewnienie 
schronienia w ramach i przy współpracy z działającymi we Wrześni 
Ogrzewalnią dla bezdomnych oraz Jadłodajnią Św. Alberta; 
podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie noclegowni.  

5. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich, w tym 
zbiórek żywności, odzieży, środków czystości. 

6. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. 
poprzez organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, 
wypoczynku letniego i zimowego, wyposażenie ich w podręczniki 
i pomoce szkolne oraz odzież, a także zapewnienie im dostępu do 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

7. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów 
i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych ubóstwem 
i bezdomnością; podejmowanie współpracy w tym zakresie 
z organizacjami pozarządowymi. 

8. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków 
mieszkaniowych w gminie, w tym rozwijanie budownictwa 
socjalnego. 

9. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi 
na rzecz ubogich i bezdomnych oraz z Kościołem. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 3. 

1. Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy, w tym terapeutycznej 
i rehabilitacyjnej, dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków 
oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, m.in. poprzez zacieśnienie 
współpracy z placówkami leczenia uzależnień, w tym z Poradnią 
Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” we Wrześni, 
oraz Punktem Konsultacyjnym „Jantar” we Wrześni, a także 
rozszerzenie oferty działającego przy OPS-ie Punktu Konsultacyjno-
Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego 
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, m.in. w ramach Punktu 
Konsultacyjnego „Jantar” we Wrześni oraz działającego przy OPS-ie 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

3. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie ruchu samopomocowego w gminie – działających na 
jej terenie grup AA, DDA oraz dla ofiar przemocy w rodzinie. 
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5. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym Świetlicy Środowiskowej z zajęciami 
socjoterapeutycznymi we Wrześni. 

6. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

7. Zintensyfikowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 
8. W razie konieczności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie sprawców 
przemocy do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych; 
podejmowanie współpracy w tym zakresie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

9. Rozszerzanie i podejmowanie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
problemami alkoholowymi, narkomanii i przemocy w rodzinie, 
w tym ze Wrzesińskim Stowarzyszeniem Abstynentów „Jantar”. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Miasta i Gminy, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, publiczne 
placówki przedszkolne i oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, Ogrzewalnia dla bezdomnych, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjno-
Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół 
Interdyscyplinarny, placówki kulturalne, jednostki sportowo-
rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym 
miejskie i wiejskie świetlice środowiskowe, Straż Miejska, Wrzesińskie 
Centrum Wolontariatu. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczne we Wrześni, niepubliczne placówki przedszkolne 
i oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, szkoły 
ponadgimnazjalne, noclegownie i schroniska spoza gminy, Jadłodajnia 
Św. Alberta we Wrześni, placówki ochrony zdrowia, placówki leczenia 
uzależnień, w tym Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
Centrum „U” we Wrześni, ośrodki wsparcia, specjaliści, grupy 
samopomocowe, instytucje rządowe, policja, prokuratura rejonowa, 
sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe, w tym 
organizacje zajmujące się wspieraniem i upowszechnianiem kultury 
turystyki, sportu i rekreacji (m.in. kluby i zespoły sportowe), 
Stowarzyszenie „Krąg” we Wrześni, Monar-Markot w Zieleńcu, 
Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu, Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” w Poznaniu, 
Katolickie Porozumienie Samorządowe we Wrześni, Wrzesińskie 
Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” we Wrześni, jednostki 
ochotniczej straży pożarnej, oraz Kościół i Przyparafialne Zespoły 
Charytatywne, społeczność lokalna. 
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Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 spadek liczby rodzin zmagającymi się z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi i wymagających ochrony macierzyństwa i wielo-
dzietności, 

 poszerzenie wiedzy nt. właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 
 zwiększenie dostępności wsparcia, w tym dla osób samotnie 

wychowujących dzieci, 
 zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej i opieki na dziećmi do 

lat 3., 
 zróżnicowanie form spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby 

dzieci i młodzieży z nich korzystających, 
 zwiększenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci 

mających problemy w nauce, 
 poprawa sytuacji osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa 

socjalnego, 
 poprawa dostępności i jakości wsparcia świadczonego osobom 

zagrożonym bezdomnością i bezdomnym, 
 zwiększenie możliwości uzyskania mieszkania przez osoby o niskim 

statusie materialnym, 
 większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 

uzależnień i przemocy w rodzinie, 
 lepszy dostęp do wsparcia dla osób uzależnionych i współ-

uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, 
 obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

 

Cel  
strategiczny 3. 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony 
zdrowia oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego 

Cele operacyjne: 
1. Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych oraz zakresu 

działalności prozdrowotnej. 
2. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 
2. Poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej (głównie 

specjalistycznej), w tym opieki geriatrycznej i rehabilitacji. 
3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie 
i realizowanie programów zdrowotnych. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu 
zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
oraz ich skutkami. 

5. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat 
dostępności i możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług 
medycznych, w tym wykonania badań specjalistycznych. 
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6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze ochrony zdrowia. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-
edukacyjnych w placówkach oświatowych; włączanie w ich 
realizację policjantów i strażników miejskich. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

3. Rozwijanie systemu monitoringu miejskiego oraz patrolowanie 
i wizytowanie miejsc publicznych w gminie; zwiększenie 
częstotliwości patroli policyjnych w miejscach najbardziej 
zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach wieczornych 
i nocnych. 

4. Kontynuowanie przez jednostki gminne i mieszkańców współpracy 
z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 
sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz 
przeciwdziałania przestępczości. 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego. 

6. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. 
poprzez remont ulic i dróg gminnych, budowę przejść dla pieszych, 
oświetlenia i miejsc parkingowych, organizację dowozu dzieci do 
szkół. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Burmistrz Miasta i Gminy, Rada Miejska, Urząd Miasta i Gminy, 
Ośrodek Pomocy Społecznej, publiczne placówki przedszkolne 
i oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki kulturalne, 
jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży, Straż Miejska. 

Partnerzy 
w realizacji 

Placówki ochrony zdrowia, niepubliczne placówki przedszkolne 
i oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, szkoły 
ponadgimnazjalne, prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy 
sądowi, policja, organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, 

 lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej, 
 ograniczenie przestępczości, w tym wśród młodocianych, 
 wzrost zasobu wiedzy mieszkańców na temat przestępczości i jej 

skutków, 
 bezpieczniejsze drogi. 
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Cel  
strategiczny 4. 

Usprawnienie lokalnego systemu pomocy społecznej 
oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej 

Cele operacyjne: 
1. Profesjonalizacja i rozwijanie lokalnych służb społecznych. 
2. Rozwijanie sektora pozarządowego w gminie oraz zacieśnianie 

z nim współpracy. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Stałe doskonalenie umiejętności przez kadrę OPS-u, m.in. poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach. 

2. Utrzymanie liczby pracowników socjalnych zgodnej z zapisami 
ustawy o pomocy społecznej. 

3. W razie możliwości poszerzenie kadry OPS-u o specjalistów. 
4. Zwiększenie liczby asystentów rodziny. 
5. W razie możliwości rozszerzenie infrastruktury socjalnej w gminie. 
6. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących 

podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 
7. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji 

o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 
pomocowych, m.in. poprzez rozwijanie strony internetowej OPS-u. 

8. Opracowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych 
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów 
społecznych przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

2. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów społecznych; samoorganizowania się, 
samopomocy oraz tworzenia organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnej. 

3. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
4. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających 

i istniejących organizacji pozarządowych, promowanie ich 
działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy 
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż 
budżet samorządu źródeł finansowania. 

5. Rozwijanie idei wolontariatu w ramach działającego w gminie 
Wrzesińskiego Centrum Wolontariatu oraz pozyskiwanie 
wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących 
rozwiązywania problemów społecznych. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 
Burmistrz Miasta i Gminy, Rada Miejska, Urząd Miejski, Ośrodek 
Pomocy Społecznej i inne jednostki organizacyjne gminy, Wrzesińskie 
Centrum Wolontariatu. 
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Partnerzy 
w realizacji 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, instytucje rządowe, 
organizacje pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego, Kościół, społeczność lokalna 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

 większe kompetencje kadr pomocy społecznej, 
 wyższa jakość świadczonych usług, 
 rozwój aktywności mieszkańców, 
 zwielokrotnienie inicjatyw społecznych, 
 szerszy sektor pozarządowy oraz rozmaitość form i lepsza 

efektywność współpracy z organizacjami do niego należącymi. 
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IV. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 

będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny, 

 Program Współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych 

– posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące 

w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów, które 

będą zgodne z przyjętymi w dokumencie kierunkami działań.  

Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą 

być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i, w zależności od charakteru, 

realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych. 
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V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 110, pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Września na lata 2016-2020 będzie 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Sformułowane w dokumencie kierunki działań 

będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji, w zależności 

od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Poniższa tabela przedstawia ramy 

finansowe strategii, które obejmują szacunkową wielkość wydatków planowanych 

w budżecie gminy na jej realizację w kolejnych latach.  

 

Tabela 17. Ramy finansowe strategii w latach 2016-2020* 
 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

80-85 mln 82-87 mln 84 -89mln 86-95 mln 88-93 mln 
 

*środki finansowe planowane w budżecie gminy na realizację strategii. 
 

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. 

 

Środki finansowe na realizację zapisów strategii będą ujmowane corocznie w uchwale 

budżetowej Rady Miejskiej. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu 

i analizowaniu informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie 

prowadzony przez podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, 

które pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 

oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 
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W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, 

Burmistrz Miasta i Gminy może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą 

przedstawiciele podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym 

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej 

oraz w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej 

realizacji.  

Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co 

oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony 

o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji 

zapisów strategicznych. 

 

Cel strategiczny 1.: 

 liczba nowych inwestorów, 

 liczba podmiotów gospodarczych, 

 liczba gospodarstw agroturystycznych, 

 liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

 liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną, 

 wielkość stopy bezrobocia, 

 liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia, 

 liczba projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

 liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną, 

 liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 
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 liczba osób korzystających z uniwersytetu trzeciego wieku, 

 liczba osób korzystających z klubu seniora, 

 liczba osób objętych wsparciem w ramach dziennego domu pobytu, 

 liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery, 

 liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających 

z warsztatu terapii zajęciowej, 

 liczba klas integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających, 

 liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą, 

 liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej, 

 liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Cel strategiczny 2.: 

 liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, 

 liczba grup wsparcia oraz liczba osób objętych w ich ramach pomocą, 

 liczba dzieci objętych opieką przedszkolną, 

 liczba dzieci do lat 3. objętych opieką, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi, 

 liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

oraz liczba osób nimi objętych, 

 liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny, 

 liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa i bezdomności, 

 liczba osób ubogich i bezdomnych objętych pracą socjalną, 

 liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie dodatków mieszkaniowych, 

wyrównawczych i dodatku energetycznego, 
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 liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz 

liczba osób nimi objętych, 

 liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, w tym liczba osób 

korzystających z noclegowni dla bezdomnych, 

 liczba osób korzystających z jadłodajni, 

 liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem, 

 liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych ubóstwem oraz 

bezdomnością, 

 liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, 

 liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, w tym liczba osób 

korzystających z poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, 

 liczba osób objętych pomocą w ramach punktów konsultacyjnych, 

 liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

 liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem, 

 liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych 

w ich ramach opieką, 

 liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

 liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu interdyscyplinarnego, 

 liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia,  

 liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

 

Cel strategiczny 3.: 

 liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 

 liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

 liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

 liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

 liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

 liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 
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Cel strategiczny 4.: 

 liczba pracowników OPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych, 

 liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

 liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

 liczba opracowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, 

 liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

 liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

 liczba wolontariuszy. 
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