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Wstęp
Plan Rozwoju Lokalnego Tomaszowa Mazowieckiego został opracowany w ramach udziału
miasta w II etapie Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2014-2021.
Udział w Programie, którego głównym celem jest poprawa jakości życia miast znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, został potraktowany przez
Władze miasta, Partnerów oraz szeroko pojętych interesariuszy, jako ogromna szansa nie
tylko na ograniczenie negatywnych zjawisk oraz poprawę życia w krótkim okresie, ale przede
wszystkim na stworzenie fundamentów trwałego, zrównoważonego i zintegrowanego
rozwoju, opartego na endogenicznych zasobach Miasta, stworzenia warunków do wyzwolenia
energii i potencjału, drzemiących w mieszkańcach Tomaszowa Mazowieckiego,
zainteresowanych sukcesem swojej lokalnej ojczyzny.
Przez ostatnie dekady Tomaszów Mazowiecki w niskim stopniu wykorzystywał szeroko pojęty
kapitał terytorialny i tracił dystans rozwojowy do wielu ośrodków miejskich, co skutkowało
szeregiem negatywnych konsekwencji. Jedną z nich, bardzo bolesną dla miasta i spójności
społecznej – była utrata „młodych mieszkańców” – czyli najważniejszego kapitału
rozwojowego.
Tomaszów Mazowiecki szansę, którą tworzą środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego potraktował bardzo poważnie, czego wyrazem było ogromne
zaangażowanie partnerów społecznych i mieszkańców miasta w opracowanie założeń rozwoju
lokalnego. Plan Rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego jest pierwszą tak szczegółową i
wieloaspektową analizą problemów i potencjałów rozwojowych miasta. Bezpośrednim
efektem opracowania Planu powinno być stworzenie nowej ścieżki rozwoju, bazującej na
lokalnych potencjałach. Korzyści z uczestnictwa w całym procesie zdecydowanie wykraczają
jednak poza sam dokument i nową strategię rozwoju. Proces ten bowiem pozwolił całkowicie
przeformułować podejście do planowania rozwoju, dostarczył szeregu narzędzi i metod, które
pozwoliły w znacznie głębszy sposób zanalizować i zdiagnozować sytuację Miasta, skutecznie
włączyć interesariuszy w proces współdecydowania i współzarządzania rozwojem oraz
wyzwolić nową energię i nową nadzieję na rozwój Miasta. Nowa ścieżka objęła także zmiany w
sferze instytucjonalnej, co powinno zapewnić trwałość i ciągłe doskonalenie w zakresie
planowania i wdrażania zamierzeń rozwojowych, zarządzanie miastem, jego finansami oraz
relacjami z partnerami społecznymi i. Dlatego oprócz Planu Rozwoju Lokalnego powstał ściśle
z nim związany Plan Rozwoju Instytucjonalnego.
Powstałe plany rozwojowe były szeroko konsultowane z mieszkańcami Tomaszowa
Mazowieckiego. Efektem tych konsultacji była wypracowana wizja rozwoju, sformułowana w
postaci krótkiego, ale oddającego sens istnienia i zamierzeń rozwojowych Miasta: ARENA
AKTYWNOŚCI, ARENA MOŻLIWOŚCI. Użyta w wizji miasta „ARENA” to nie tylko jedyny obiekt
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w Polsce i w opinii mieszkańców główny produkt miasta. To przede wszystkim podstawa do
rozwijania specjalizacji miasta i otoczenia w oparciu o sport i szeroko rozumianą aktywność.
To także symbol poczucia zwycięstwa oraz siły w dążeniu do celu jakim jest rozwój
wielowymiarowy miasta i jego mieszkańców ściśle powiązany z szeroko rozumianą
dostępnością.
Wyrazem dążenia do spełnienia standardów dostępności, w kontekście wypracowanego
wspólnie z mieszkańcami produktu jakim jest treść Planu Rozwoju Lokalnego, jest sposób
redakcji niniejszego tekstu. Celowo zastosowano duży rozmiar czcionki (Calibri Light 12) i nie
justowano tekstu. Są to przyjęte w Europie i Polsce standardy, ułatwiające odbiór tekstu, w
szczególności osobom niedowidzącym lub słabo widzącym.
Władze miasta i mieszkańcy zapewne z niecierpliwością oczekują realizacji ujętych w Planach
działań, które będą impulsem do długo oczekiwanych zmian, wytyczających nową ścieżkę
rozwoju.
Ten proces już się rozpoczął. Wykreowany pomysł na rozwój lokalny to efekt pracy wielu
osób, w tym pracowników instytucji publicznych, mieszkańców oraz ekspertów. Zachęcamy
do poznania treści pomysłu na „nową ścieżkę rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego”.
Inspiracją dla nas niech będzie kilka wersów nagrodzonej pracy literackiej młodego
mieszkańca miasta, który podzielił się swoją wizją Tomaszowa Mazowieckiego:

„Tomaszowianinem jestem,
W moim mieście moje serce,
Mam naście lat,
Nad Pilicą cały mój świat.
…
Tomaszów to nie tylko miejsca,
To przede wszystkim ludzie,
Dlatego nie marzę o wielkim cudzie,
Tylko o ekotomaszowianinie.”
[Ekotomaszowianie, autor Jakub Izdebski]1

1

Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę”., sierpień 2020
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1. CHARAKTERYSTYKA MIASTA POD KĄTEM JEGO UWARUNKOWAŃ
ROZWOJOWYCH
Tomaszów Mazowiecki - kompaktowe miasto w sercu Polski, obfitujące w bogactwa naturalne
i efektowne zjawiska przyrodnicze. To miasto pięciu rzek, posiadające zróżnicowaną ofertę
turystyczną, dobrze skomunikowane z pozostałymi częściami kraju, pretendujące do miana
miasta smart. Tak w kilku słowach możemy opisać nasz kapitał. Czym naprawdę
charakteryzuje się nasze miasto?
Na te i kilka innych pytań postaramy się odpowiedzieć w niniejszym rozdziale.

1.1. Uwarunkowania lokalizacyjne, przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe
Tomaszów Mazowiecki położony jest w centralnej części Polski, w południowo – wschodniej
części województwa łódzkiego. Pod względem wielkości zajmuje czwartą pozycję na mapie
województwa. Zgodnie z danymi GUS w 2019 roku liczył 61,9 tys. mieszkańców.
Miasto w odróżnieniu od wielu ośrodków miejskich powstało stosunkowo niedawno. W tym
roku przypadła 190-ta rocznica nadania mu praw miejskich. Jednak ślady najstarszego
osadnictwa pochodzą jeszcze z okresu prehistorycznego. Udokumentowane już źródła mówią
o osadnictwie na terenie dzisiejszego miasta z okresu późnego średniowiecza. Powstały wtedy
osady wiejskie, które obecnie znajdują się w granicach administracyjnych miasta. Były to:
Starzyce, Brzustówka, Nagórzyce, Białobrzegi.
W okresie tym dzisiejszy obszar miasta leżał w granicach trzech krain historycznych: ziemi
łęczyckiej, ziemi sieradzkiej i Małopolski.
Osobą, z którą związany jest początek Tomaszowa (tak nazywano miasto do 1830 r.) był
Tomasz Ostrowski. To on w 1788 r. zlecił budowę niewielkiej osady, w której mieszkali
pracownicy zatrudnieni przy wytopie żelaza w wielkim piecu hutniczym. Wydarzenie to było
związane z odkryciem złóż syderytowych rud żelaza w okolicach pobliskiej wsi Niebrów.
W następnych latach powstały kolejne obiekty produkcyjne, jak fryszerki i piec giserski,
tworząc niewielki ośrodek hutniczy i metalurgiczny. Siły napędowej do poruszania
zamontowanych w nich urządzeń dostarczała spiętrzona w tym celu Wolbórka.
Osadę umiejscowiono w pobliżu wielkiego pieca, w rejonie dzisiejszej ulicy Tkackiej. Liczyła
ona kilkanaście domów i początkowo zwano ją Kuźnicami Tomaszowskimi. Tak więc swoje
powstanie miasto zawdzięcza zasobom naturalnym, które odkryto na terenie dzisiejszego
Tomaszowa Mazowieckiego. Znamienne jest również to, że zasoby surowców mineralnych
nadal wpisują się w krajobraz gospodarczy miasta i jego okolic.
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Osada Tomaszów zaledwie 5 lat funkcjonowała w I Rzeczpospolitej. Już w 1793 r., w wyniku
II rozbioru Polski, znalazła się ona w granicach Prus. Pod zaborami Tomaszów Mazowiecki
pozostawał więc przez większość swojej historii, od 1815 do 1914 roku w granicach Rosji,
w czasie I Wojny Światowej jako teren okupowany przez Niemcy.
Istotny wpływ na rozwój miasta miała rewolucja przemysłowa, która na terenie Zaboru
Rosyjskiego przejawiała się rozwojem zakładów przemysłowych i dużym wzrostem ludności
i migracjami do miast. Tak powstała m. in. Łódź. Impulsem do rozwoju Tomaszowa
Mazowieckiego była możliwość produkcji przemysłowej na duży rynek rosyjski. Do miasta
zaczęli napływać nowi mieszkańcy, w tym sukiennicy z terenów Saksonii i Śląska. 6 lipca 1830
roku Tomaszów uzyskał prawa miejskie. Obecny plac Kościuszki, a wcześniej Rynek św. Józefa,
stał się centralnym miejscem nowego miasta, wokół którego następowała rozbudowa
i zasiedlanie miasta po prawej stronie rzeki Wolbórki.2
Rysunek 1. Dawny Plan Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Przemysł wełniany był sferą gospodarki, która napędzała rozwój Tomaszowa Mazowieckiego
przez wiele dekad, z różną dynamiką, zależną od sytuacji politycznej i międzynarodowej.
Struktura gospodarki Tomaszowa Mazowieckiego zdominowana była przez duże zakłady
przemysłowe z branży włókienniczej do połowy lat 90-tych XX w. Zmiany polityczne,
a następnie społeczno-gospodarcze wywarły istotny wpływ na miasto. Kryzys lat 90-tych,
wysokie bezrobocie, a także kryzys finansów publicznych miasta są ciągle żywe w pamięci
starszych mieszkańców. Był na tyle rozległy i długotrwały, że jego konsekwencje dla rozwoju
miasta i jego infrastruktury publicznej, są widoczne do dziś. Dzisiejsze aspiracje miasta określa
wizja zdefiniowana w Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Mazowiecki.3

2
3

Na podstawie: https://www.tomaszow-maz.pl/nasze-miasto/historia-miasta
Dokument dostępny pod adresem: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/get_file_contents.php?id=153122
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Oczekuje się, że Tomaszów Mazowiecki będzie miastem budzącym pozytywne skojarzenia
w całej Polsce. Będzie czerpać z dawnych przemysłowych tradycji, budując swoją pozycję
lokalnego centrum społeczno-gospodarczego. Korzystać będzie przy tym z turystycznego
zaplecza (dolina rzeki Pilicy) oraz centralnego położenia (bliskość dwóch metropolii: Łódź
i Warszawa).
Rysunek 2. Lokalizacja miasta Tomaszowa Mazowieckiego na mapie

Źródło: Opracowanie własne

Główną aspiracją jest więc ożywienie gospodarcze i społeczne w mieście, bazujące
na aktywności mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych. Tomaszów
Mazowiecki jako miasto poprzemysłowe dąży do rewitalizacji, wzrostu poczucia dumy
mieszkańców, tworzenia warunków do samorealizacji, rozwoju kulturalnego i sportowego.
Ww. wartości widoczne są dziś w przestrzeni miasta i świadomości mieszkańców.
Wartościami, na których buduje się przyszłość miasta, oprócz dziedzictwa przemysłowego,
są jego lokalizacja (położenie, funkcja logistyczna) oraz potencjał rekreacyjny i turystyczny.
Tomaszów Mazowiecki to dziś duży ośrodek przemysłu mineralnego, chemicznego,
elektromaszynowego, logistyki i usług. Do kluczowych zasobów sfery gospodarczej należy
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zaliczyć korzystne położenie w przestrzeni kraju, w pasie zwartych obszarów miejskich
(funkcjonalnych) przy drodze międzynarodowej E67 (ekspresowej S8).
Zasobem naturalnym, ważnym dla rozwoju funkcji przemysłowej miasta i regionu,
są największe w Polsce złoża piasków kwarcowych. Jednocześnie istotną gałęzią przemysłu,
która wiąże się bezpośrednio z powstaniem miasta jest przemysł włókienniczy.
Korzystne położenie Tomaszowa Mazowieckiego w centrum kraju, w korytarzu ważnych dróg,
przyczyniło się do rozwoju nowych branż, w tym ceramiczno-budowalnej, motoryzacyjnej
oraz spożywczej, a lokalizacja sprzyja rozwojowi funkcji logistycznej. Impulsem dla rozwoju
miasta było utworzenie na jego terenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Na kreowanie rozwoju gospodarczego miasta, w szczególności usług, istotny wpływ
ma lokalizacja w mieście funkcji administracyjnych o charakterze ponadlokalnym. Atutem
miasta generującym rozwój usług są funkcje edukacyjne i kulturalne, jak również różnorodna
infrastruktura rekreacyjna, turystyczna, ochrony zdrowia i rehabilitacyjna.
Marką miasta jest dziś Arena Lodowa, pierwszy polski całoroczny tor łyżwiarski, służący
do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa figurowego, hokeja, short tracku,
wrotkarstwa. Wybudowana w latach 2016-2017 Arena Lodowa była istotnym impulsem
dla kreowania wizerunku Tomaszowa Mazowieckiego w kraju i poza nim, a także wśród
mieszkańców miasta. Aspiracją miasta jest bycie ponadlokalnym centrum życia kulturalnego
i rozrywkowego, które posiada odpowiednią infrastrukturę do organizacji imprez i wydarzeń
kulturalnych.
Rysunek 3. Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło: https://www.tomaszow-maz.pl/
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Spojrzenie na Tomaszów Mazowiecki z perspektywy regionalnej wskazuje, że jest on miastem
subregionalnym pełniącym rolę usługowo-przemysłową. Powiązania funkcjonalne mają różny
wymiar i różną siłę. Z jednej strony układ drogowy i powiązania komunikacyjne tworzą strefę
aktywności społeczno-gospodarczej na linii Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Tomaszów
Mazowiecki – Opoczno. Z drugiej strony miasto pełni rolę usługową dla otaczającej je
przestrzeni i miejscowości. Jest również stolicą powiatu tomaszowskiego. Powiązania
funkcjonalne są silniejsze z jego bezpośrednim otoczeniem, tj. gminami wiejskimi Tomaszów
Mazowiecki i Lubochnia.
Województwo łódzkie należy do regionów o dobrej dostępności drogowej zewnętrznej
i wewnętrznej. Przebiegają tu ważne drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, będące
elementami transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a powiązania międzyregionalne
i regionalne zapewniają drogi krajowe i wojewódzkie. Jest to atut także lokalizacji Tomaszowa
Mazowieckiego. W ostatnich latach przeprowadzono wiele ważnych inwestycji
zapewniających wysokiej jakości powiązania drogowe. Realizowano strategiczny układ
drogowy w postaci autostrad i dróg ekspresowych oraz budowano obwodnice miast. W latach
2004-2016 powstała autostrada A2, odcinki autostrady A1: Stryków – Kowal oraz Stryków –
Tuszyn, droga ekspresowa S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa i Łódź – Wrocław, fragment
drogi ekspresowej S14. Te inwestycje istotnie poprawiły konkurencyjność regionu
i Tomaszowa Mazowieckiego (patrz rysunek 1, str. 6).4
Obszar miasta należy do obszarów krajobrazu o znacznych wartościach kulturowych,
w którym dokonują się przemiany rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne. Tomaszów Mazowiecki
położony jest w przestrzeni Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy, który charakteryzuje
się bogatymi walorami przyrodniczymi predysponującymi go do rozwoju funkcji turystycznej.
Obszar posiada korzystne warunki klimatyczne i bioklimatyczne do korzystania z różnych form
rekreacji i turystyki na otwartym powietrzu co dostrzeżono już pod koniec XIX w., kiedy to
w Inowłodzu założono stację klimatyczno-leśną. Najważniejszym elementem rzeźby terenu
jest dolina rzeki Pilicy i jej dopływów, w tym Wolbórki i Czarnej Bieliny. Są to rzeki nizinne
o krętych i zabagnionych korytach, które zachowały swój pierwotny kształt nadający okolicy
specyficznych walorów krajobrazowych. Dużą atrakcyjnością krajobrazową i potencjałem
do rozwoju funkcji turystycznej cechuje się również Zalew Sulejowski - sztucznie utworzony
zbiornik wód powierzchniowych na Pilicy, usytuowany w okolicy Smardzewic, który spełnia
funkcję retencyjną oraz do niedawna był źródłem wody pitnej dla Łodzi. Zalew jest siedliskiem
wielu gatunków ptaków i ssaków. Zasłynął jako najlepsze łowisko sandaczowe w centralnej
Polsce. Można żeglować po całej jego powierzchni, a dostępność linii brzegowych umożliwia
cumowanie w dowolnym miejscu. Do walorów przyrodniczych należy zaliczyć też bogatą szatę
roślinną. Występują tu zarówno lasy liściaste, jak i bory sosnowe, lasy grądowe i łęgowe,
zbiorowiska bagienne i torfowiskowe, a także roślinność pól i łąk oraz inne nieleśnie
zbiorowiska roślinne.
4

Za: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
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W granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego występują liczne obiekty
zabytkowe o wysokiej wartości historycznej, artystycznej i kulturowej. W całym powiecie
tomaszowskim ich łączna liczba sięga ponad 300. Wyraźne zgrupowanie zabytków
architektury i budownictwa znajduje się w gminach wchodzących w skład Partnerstwa: gminie
Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki i Rzeczyca oraz mieście Tomaszowie Mazowieckim.
Największą atrakcyjnością dla turystyki przyjazdowej odznaczają się obiekty o dużych
walorach artystycznych i historycznych, jak np. Kościół p.w. św. Idziego i ruiny zamku
gotyckiego w Inowłodzu, zespół pałacowy Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim, zespół
klasztorny franciszkanów w Smardzewicach, park pałacowy przy pałacu prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w Spale.5

1.2. Stan miasta w sferze społeczno-gospodarczej

1.2.1. Uwarunkowania demograficzne
Uwarunkowania demograficzne należą do jednych z najistotniejszych czynników
wpływających na potencjał rozwoju miasta. Demografia większości miast w Polsce,
w szczególności małych i średnich kształtuje się bardzo niekorzystnie. Powojenny wyż
demograficzny przechodzi obecnie do kategorii wieku poprodukcyjnego, co wiąże się z bardzo
dynamicznymi procesem starzenia populacji kraju oraz ubytkiem ludności w wieku
produkcyjnym, gdyż mniej liczne roczniki wieku przedprodukcyjnego nie rekompensują tego
ubytku.
Podobną sytuację obserwuje się w przestrzeni Tomaszowa Mazowieckiego, jednocześnie
wybrane zjawiska demograficzne charakteryzują się większą dynamiką zmian, a wskaźniki
obciążenia demograficznego są wysokie na tle miast subregionalnych.6
Według danych GUS za rok 2019, Tomaszów Mazowiecki zamieszkiwało 61 960 osób.
W strukturze mieszkańców przeważały kobiety, które stanowiły 53,2% populacji.
W porównaniu do roku 1998 liczba mieszkańców miasta spadła o 11%. Tempo depopulacji
było w mieście szybsze, niż ma to miejsce w powiecie tomaszowskim (spadek o 7,2%),
województwie łódzkim (spadek o 7,8%) oraz całym kraju (spadek o 0,7%). Porównanie skali
ubytku ludności z przestrzeni miasta i powiatu tomaszowskiego wskazuje jednocześnie na
dużą skalę zjawiska suburbanizacji, czyli migracji mieszkańców miasta na teren podmiejski.

5

Źródło: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy
Do tych miast zaliczono: Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Inowrocław, Głogów, Sieradz, Ostrów Wielkopolski, Kędzierzyn-Koźle,
Stargard (do 2015 roku Stargard Szczeciński), Tczew, Gniezno, Starachowice, Mielec, Lubin, Świdnicę, Bełchatów, Piłę,
Ciechanów, Stalową Wolę, Sandomierz, Zawiercie, Wodzisław Śląski, Racibórz.
6
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Wykres 1. Zmiana liczby ludności Tomaszowa Mazowieckiego w okresie 1998-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Tomaszów Mazowiecki na tle miast subregionalnych w kraju charakteryzował się
niekorzystnymi wartościami wskaźników opisujących sytuację demograficzną. Należy zwrócić
uwagę na większą dynamikę ubytku ludności Tomaszowa Mazowieckiego na tle grupy
porównawczej7 oraz wyraźnie wyższą wartością wskaźników odnoszących się do obciążenia
demograficznego. Szczególnie niepokojące są dane obrazujące potencjał reprodukcyjny
miasta, widoczne w liczbie mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców. Wg danych
GUS wskaźnik ten w 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim wynosił 126,77 i zmniejszył się
z wartości 144 w 2014 roku. Średnia dla miast subregionalnych w 2018 roku wynosiła 140,26.
W tej grupie również widoczny był spadek wartości wskaźnika.
Tabela 1. Wybrane dane obrazujące sytuację demograficzną Tomaszowa Mazowieckiego na tle grupy
porównawczej
Tomaszów Mazowiecki

Grupa porównawcza

Wskaźniki
2014

2018

2014

2018

Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach
jako % ludności w roku bazowym

-2,5

-2,59

-1,73

-1,81

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

65,1

73,2

58,19

67,4

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym

130,1

150,9

122,52

145,01

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

36,8

44,1

31,92

39,72

7

Do tych miast zaliczono: Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Inowrocław, Głogów, Kędzierzyn-Koźle, Sieradz, Ostrów
Wielkopolski, Stargard (do 2015 roku Stargard Szczeciński), Tczew, Gniezno, Starachowice, Mielec, Lubin,
Świdnicę, Bełchatów, Piłę, Ciechanów, Stalową Wolę, Sandomierz, Zawiercie, Wodzisław Śląski, Racibórz.

12

Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca
na 100 osób w wieku 15-64 lata

25,6

32,2

22,46

28,81

Wskaźnik starości - odsetek osób w wieku 65 lat
i więcej

17,5

20,9

15,8

19,21

Liczba mieszkańców w wieku 25-34 lat na 1000
mieszkańców (wskaźnik Floridy)

144

126,77

158,57

140,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się niekorzystną strukturą wiekową mieszkańców.
W 2019 roku największy udział w populacji miasta miały osoby w wieku co najmniej 70 lat.
Stanowiły 13,8% (8 520 osób), co w porównaniu do roku 1998 oznacza wzrost o 6,1 p.p.
Podobną tendencję obserwowano również w skali powiatu, województwa czy kraju. Oznacza
to, że zwiększa się konkurencja o zasoby kapitału ludzkiego w skali regionu oraz kraju. Na te
zjawiska miał również wpływ ruch migracyjny związany ze zjawiskiem suburbanizacji.
Tu warto wspomnieć, że odpływ mieszkańców z miasta, zmniejszający się przyrost naturalny
i ujemne saldo migracji, a także starzejące się społeczeństwo i wzrastająca liczba osób
w wieku poprodukcyjnym, to zjawiska diagnozowane jako słabe strony Tomaszowa
Mazowieckiego już kilka lat temu.8
Jeśli przyjmie się, że najbardziej mobilną grupą ludności są osoby młode (np. wyjazdy w celach
edukacyjnych, za pracą) oraz nieco starsze, o już ustalonym statusie materialnym
(np. migracja na tereny podmiejskie) – oznacza to, że Tomaszów Mazowiecki uszczuplany jest
z zasobów ludzkich, będących obecnie w wieku reprodukcyjnym. Wg danych MRL
systemanaliz.pl w Tomaszowie Mazowieckim takie zjawisko potwierdza tzw. wskaźnik Floridy9,
którego wartość już w 2018 roku wynosiła 126,77, co było wartością wyraźnie niższą od
średniej dla miast subregionalnych. Z perspektywy wieloletniej liczba ludności w tym wieku
w Tomaszowie Mazowieckim zmniejszyła się. W 1998 roku było 8 605 mieszkańców w tej
kategorii wieku, w 2019 roku było to 7 585 mieszkańców.
W demografii Tomaszowa Mazowieckiego widoczne są zasadniczo zmiany wynikające z faktu
istnienia dwóch wyżów demograficznych, wspomnianego już wyżu powojennego (obecnie
kategorie wiekowe 55+) oraz wyżu lat 70-tych i 80-tych XX wieku (dzieci pokolenia wyżu
powojennego). Niestety w strukturze wiekowej ludności Tomaszowa (ale także kraju) nie
odnotowano kolejnego wyżu demograficznego (dzieci pokolenia lat 70-tych i 80-tych XX
wieku). Przyczyn takiej sytuacji było zapewne wiele, najważniejsze związane były z kryzysem
ekonomicznym kraju, wyjazdami migracyjnymi, deficytem odpowiedniej polityki społecznej.
Powyższe oznacza, że w strukturze ludności miasta widoczne były znaczne przyrosty liczby
ludności w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się dodatkowo z wydłużaniem się przeciętnego

8

Według analizy SWOT obszaru demografii zawartej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2016-2020.
9 Liczba ludności ogółem w mieście w wieku 25-34 lat w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
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czasu dalszego trwania życia. Jednocześnie w mieście nastąpił spadek liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym.
Tabela 2. Struktura wiekowa ludności Tomaszowa Mazowieckiego w roku 1998 oraz 2019
Wiek

Rok

Liczba ludności
1998
3 483
0-4
2019
2 674
1998
4 056
5-9
2019
2 837
1998
4 845
10-14
2019
3 135
1998
6 072
15-19
2019
2 881
1998
5 425
20-24
2019
3 113
1998
4 710
25-29
2019
3 664
1998
3 895
30-34
2019
3 921
1998
4 705
35-39
2019
4 864
1998
6 324
40-44
2019
4 984
1998
6 497
45-49
2019
4 355
1998
4 881
50-54
2019
3 507
1998
2 781
55-59
2019
3 682
1998
3 316
60-64
2019
4 941
1998
3 262
65-69
2019
4 882
1998
5 396
70 i więcej
2019
8 520
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Wzrost/Spadek
5,0%
4,3%
5,8%
4,6%
7,0%
5,1%
8,7%
4,6%
7,8%
5,0%
6,8%
5,9%
5,6%
6,3%
6,8%
7,9%
9,1%
8,0%
9,3%
7,0%
7,0%
5,7%
4,0%
5,9%
4,8%
8,0%
4,7%
7,9%
7,7%
13,8%

Wyżej opisana sytuacja znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze ludności
uwzględniającej poszczególnych ekonomiczne grupy wieku.
Otóż rosnąca liczba ludności w wieku 55+ przełożyła się na wzrost udziału ludności w wieku
poprodukcyjnym (tj. takiej, która opuściła już rynek pracy). Grupa ta stanowiła 1/4
mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w roku 2018, co w porównaniu do roku 2002
(najstarsze dostępne dane) oznacza istotny wzrost (odsetek wyniósł wówczas 15,9). Proces
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przechodzenia do kategorii poprodukcyjnej jeszcze trwa, co oznacza, że w ciągu najbliższych
lat udział ludności w wieku poprodukcyjnym powinien się jeszcze zwiększyć.
Rosnący udział osób starszych, wiąże się nie tylko z negatywnymi konsekwencjami
gospodarczymi, ale również typowo społecznymi. Osłabienie więzi rodzinnych i ograniczenie
opieki nad osobami starszymi, połączone z utrudnionym funkcjonowaniem w przestrzeni
publicznej prowadzą do osamotnienia i wykluczenia społecznego tej grupy mieszkańców.10
Wyżej opisanej zmianie towarzyszył widoczny spadek udziału ludności w wieku produkcyjnym
oraz przedprodukcyjnym. W Tomaszowie Mazowieckim, według ostatnich dostępnych danych
udział tych kategorii ekonomicznych ludności wynosił odpowiednio 57,1 i 16,8%, a więc o 5,8
i 3,8 p.p. mniej niż w roku 2002. W tym miejscu również trzeba zaznaczyć, że ww. wskaźniki
były w mieście mniej korzystne niż te odnotowane w jednostkach terytorialnych wyższego
rzędu.
Na dynamikę zmian liczby ludności warto zwrócić uwagę również w perspektywie krótszego
czasu, tj. ostatniej dekady, gdyż opisane wyżej zjawiska zmian demograficznych miały swoją
kumulację zasadniczo w ciągu ostatnich lat. Znamienne jest to, że od 2009 roku odsetek
ludności w wieku przedprodukcyjnym był mniejszy od odsetka ludności w wieku
poprodukcyjnym. Warto również zwrócić uwagę, że od 2010 roku widoczny był spadek
odsetka ludności w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że w Tomaszowie Mazowieckim malał
systematycznie potencjał aktywności ekonomicznej ludności, rosło obciążenie demograficzne,
które przede wszystkim związane było z rosnącym odsetkiem i liczebnością osób w wieku
poprodukcyjnym.
Wykres 2. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Tomaszowie
Mazowieckim pomiędzy 2002 a 2019 rokiem
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020.
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Ujemny przyrost naturalny w Tomaszowie Mazowieckim widoczny był niezmiennie od roku
1995 (najstarsze dostępne dane), a w roku 2019 osiągnął najwyższą wartość z dotychczas
odnotowanych (-349).11
Niekorzystną sytuację miasta potwierdza wartość wskaźnika przyrostu naturalnego
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W tym samym czasie notowano również niskie
wskaźniki dzietności.
Wykres 3. Przyrost naturalny i wskaźnik dzietności w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionej analizy obszarów
(monitormiasta.pl)

Na tle miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się bardzo
niekorzystnymi wskaźnikami przyrostu naturalnego na 1000 ludności. W analizowanym
okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem wskaźnik ten był w Tomaszowie Mazowieckim
zdecydowanie niższy. Średnie wartości dla miast subregionalnych również były ujemne,
jednak były to wartości zdecydowanie korzystniejsze.
Wykres 4. Przyrost naturalny w ostatnich 3 latach na 1000 ludności – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)
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Dane Banku Danych Lokalnych GUS
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Drugim zjawiskiem jest ujemne saldo migracji. W ciągu ostatnich lat notowano stały odpływ
ludności miasta wskutek migracji. Mieszkańcy miasta mniej więcej w równym stopniu
opuszczali miasto wyjeżdżając do innych województw jak też pozostawali na terenie
województwa łódzkiego. Część migracji wewnątrz wojewódzkich związana była
z przenosinami z miasta na teren podmiejski.
Wykres 5. Saldo migracji według kierunków w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionej analizy obszarów
(monitormiasta.pl)

Szczegółowe dane dotyczące kierunków migracji w Tomaszowie Mazowieckim wskazują,
że największa skala przemieszczeń ludności związana była z migracjami na linii miasto – wieś
wewnątrz województwa łódzkiego. W okresie od 2009 do 2018 roku z terenu miasta
na obszary wiejskie zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego wyjechało 2 694
mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, a w odwrotnym kierunku przybyło 1 881
mieszkańców wsi. Kolejnym kierunkiem migracji mieszkańców Tomaszowa były miasta
zlokalizowane poza województwem. W analizowanym okresie wyjechało w tym kierunku
1 601 mieszkańców miasta. Do miast, tyle że zlokalizowanych w województwie łódzkim
odpłynęło 951 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego.
Tomaszów Mazowiecki przyciągał nowych mieszkańców głównie ze wspomnianych już
obszarów wiejskich województwa łódzkiego (1 881 osób), a następnie mieszkańców miast
spoza województwa (722 osoby) i z województwa (658 osób).
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Wykres 6. Saldo migracji wg kierunków w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2009-2018 (os.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Najwyższym ujemnym saldem migracji w okresie od 2011 do 2018 roku odznaczały się osoby
w grupach wieku 25-34 lata oraz 35-49 lat. Dane ujęte w Monitorze Miasta wskazują na
pewną prawidłowość odnoszącą się do kierunków i wieku migracji oraz salda migracji
wewnątrz województwa. Otóż ujemne saldo migracji Tomaszowa Mazowieckiego z obszarami
wiejskimi wynika z migracji zarówno osób w wieku do 34 roku życia, jak też starszych.
W przypadku migracji do miast ujemne saldo migracji dotyczyło zasadniczo osób w wieku
do 34 roku życia. W przypadku osób starszych saldo migracji do miast na terenie
województwa było bardziej zrównoważone.
Wykres 7. Saldo migracji według grup wieku w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionej analizy obszarów
(monitormiasta.pl)
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Niekorzystne wskaźniki salda migracji charakterystyczne były dla całej grupy miast
subregionalnych w kraju. Na tym tle Tomaszów Mazowiecki notował korzystniejsze wartości,
choć należy podkreślić, iż były to wartości wyraźnie ujemne.
Wykres 8. Saldo migracji na 1 000 osób (średnia 3-letnia) – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Niekorzystna sytuacja demograficzna miasta widoczna jest we wskaźnikach zawartych
małżeństw na 1000 mieszkańców. Niższy udział grupy osób w wieku reprodukcyjnym
przekłada się na niższe wartości tego wskaźnika na tle grupy porównawczej.
Wykres 9. Małżeństwa zawarte w ciągu roku na 1000 ludności – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Prognoza liczby ludności, opracowana na bazie zdiagnozowanych w ostatniej dekadzie
trendów demograficznych Tomaszowa Mazowieckiego (migracje, dzietność) wskazuje,
że w przyszłości można oczekiwać dalszego spadku liczby ludności miasta, o ile nie
zatrzymane zostaną negatywne trendy dot. niskiej dzietności oraz ujemnego salda migracji.
Prognoza wskazuje, że w perspektywie do 2042 roku Tomaszów Mazowiecki będzie liczył
około 48 tys. mieszkańców.
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Tabela 3. Stan oraz prognoza ludności Tomaszowa Mazowieckiego do 2042 roku
Grupa wieku

2012

2019

2027

2035

2042

0-4

3 299

2 674

2 500

1 950

1 950

5-9

3 029

2 837

2 500

1 950

1 950

10-14

3 037

3 135

2 541

2 376

1 901

15-19

3 490

2 881

2 698

2 378

1 902

20-24

3 818

3 113

3 213

2 605

2 435

25-29

4 676

3 664

3 025

2 833

2 496

30-34

5 251

3 921

3 197

3 300

2 675

35-39

5 180

4 864

3 811

3 146

2 947

40-44

4 229

4 984

3 722

3 034

3 132

45-49

3 590

4 355

4 089

3 204

2 645

50-54

4 586

3 507

4 133

3 086

2 516

55-59

5 545

3 682

4 467

4 194

3 286

60-64

5 359

4 941

3 778

4 453

3 325

65-69

3 318

4 882

3 242

3 933

3 693

70-74

2 135

3 730

3 706

2 834

3 340

75-79

2 271

1 705

3 662

2 431

2 949

80-84

1 611

1 619

2 829

2 810

2 149

pow. 85

1 032

1 466

1 677

2 858

2 835

Razem

65 456

61 960

58 789

53 376

48 127

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS12

Prognozowany spadek liczby ludności miasta wynika ze wspomnianego niskiego wskaźnika
dzietności oraz ujemnego salda migracji. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że maleje
potencjał reprodukcyjny miasta, co widoczne jest w prognozie odnoszącej się do grupy
wiekowej pomiędzy 20 i 39 rokiem życia. W 2012 roku w Tomaszowie Mazowieckim było
prawie 19 tys. osób w tym wieku, w 2019 roku ich liczba zmniejszyła się do 15,5 tys.
Prognozuje się dalszy spadek liczby ludności tej kategorii wiekowej, do około 10,5 tys. w 2042
roku.
Szczególnie dotkliwy dla miasta może być spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym,
czyli grupy wiekowej stanowiącej o sile ekonomicznej miasta. Pomiędzy 2012 i 2019 rokiem
12

W prognozowaniu liczby ludności zastosowano algorytm uwzgledniający zmiany liczby ludności wg grup wieku (co 4 lata)
obliczony na podstawie zmian liczby ludności pomiędzy 2012 a 2019 rokiem (pełne 8 lat). W przypadku ludności w wieku
przedprodukcyjnym (prognozowanie urodzeń) zastosowano zbliżony do obecnego w Tomaszowie Mazowieckim poziom
dzietności. Uwzględniono również napływ i odpływ migracyjny, który widoczny jest w Tomaszowie Mazowieckim.
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odnotowano znaczną dynamikę spadku liczby ludności w wieku od 20 do 64 roku życia,
tj. z 42,2 tys. do 37 tys. Według prognoz, w 2042 roku w Tomaszowie Mazowieckim może być
tylko 25,5 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Prognozowany spadek liczby ludności
dotknie również najmłodsze kategorie wieku. W przypadku dzieci do 14 roku życia liczba
ludności miasta spadnie z 8,6 tys. do 5,8 tys. osób w 2042 roku.
Wzrost liczby ludności miasta według prognoz nastąpi w kategoriach wieku senioralnego.
Liczba ludności miasta w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy się z obecnych 13,4 tys. osób
do 14,9 tys. osób. Zwiększy się również liczba osób w wieku powyżej 85 roku życia z około 1,5
tys. osób obecnie do 2,8 tys. osób w 2042 roku.
Wykres 10. Prognoza zmian liczby ludności Tomaszowa Mazowieckiego wg wybranych grup wieku
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Konsekwencje negatywnych trendów demograficznych znajdują odzwierciedlenie w prognozie
liczby ludności również w ujęciu powiatowym, co oznacza, że zasoby ludzkie traci również
najbliższe otoczenie miasta. Warto przypomnieć, iż właśnie z obszarów wiejskich z przestrzeni
województwa odnotowano najliczniejszy napływ nowych mieszkańców do Tomaszowa
Mazowieckiego. Według prognoz GUS liczba mieszkańców powiatu tomaszowskiego
zmniejszy się do 99,8 tys. w 2040 roku. Powyższe oznacza, że Tomaszów Mazowiecki może
stracić na sile przyciągania nowych mieszkańców z okolicznych miejscowości.
Warto zauważyć, iż związek Tomaszowa Mazowieckiego z otoczeniem jest dwojaki. Z jednej
strony odpływ migracyjny odbywa się na okoliczne tereny wiejskie, z drugiej strony miasto
przyciąga nowych mieszkańców obszarów wiejskich z terenu województwa łódzkiego. Tym
samym po części rekompensuje sobie straty kapitału ludzkiego związane z odpływem młodych
do większych miast i wynikające z ujemnego ruchu naturalnego. Mieszkańców okolicznych,
powiązanych z miastem obszarów wiejskich należy zasadniczo traktować jako kapitał
częściowo związany z miastem. Osoby takie nadal funkcjonują w przestrzeni miasta,
korzystając z jego usług, a dzieci tych osób stanowią przyszły potencjalny zasób kapitału
ludzkiego miasta.
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Wykres 11. Prognoza GUS odnosząca się do liczby ludności powiatu tomaszowskiego
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionych analizy obszarów
(monitormiasta.pl)

W kontekście trwającej depopulacji mało optymistycznie brzmią wnioski z badania
przeprowadzonego wśród uczniów tomaszowski szkół13. Wynika z nich m.in., że dla większości
respondentów Tomaszów Mazowiecki nie jest dobrym miejscem do życia i rozwoju
na obecnym etapie życia. Z miastem nie wiążą również swojej przyszłości.
Powszechną jest opinia, że Tomaszów nie jest dobrym miejscem dla osób z wyższym
wykształceniem oraz dla osób przedsiębiorczych. W ślad za tym idzie chęć zamieszkania
i podjęcia pracy poza Tomaszowem.
Istotnymi powodami wpływającymi na podjęcie decyzji o opuszczeniu miasta są: zła jakość
powietrza, brak atrakcyjnych ofert pracy i wysokość zarobków. Czynniki te nie przekładaj
1.2.2. Potencjał gospodarczy oraz aktywność ekonomiczna mieszkańców
Do połowy lat 90. XX w. struktura gospodarki Tomaszowa Mazowieckiego zdominowana była
przez duże zakłady przemysłowe z branży włókienniczej. Od tego czasu tomaszowska
gospodarka przeszła zmianę opierając się głównie o firmy handlowo-usługowe. Wśród
największych przedsiębiorstw działających na terenie miasta wciąż znajdują się zakłady
produkcyjne i przemysłowe, choć już z zupełnie innych branż niż w przeszłości, takie jak Frito
Lay Poland Sp. z o.o. (branża spożywcza), Ceramika Paradyż Sp. z o.o. (ceramika), Roldrob S.A.
(produkcja drobiarska). Na terenie Tomaszowa działa też kilka zakładów z branży
włókienniczej, np. Zakłady Przemysłu Wełnianego Tomtex S.A, Galli Poland Sp. z o.o. Część
terenów inwestycyjnych Tomaszowa Mazowieckiego należy do podstrefy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.14

13
14

Badanie przeprowadzono w lutym 2020 roku na próbie 630 uczniów.
Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 - projekt
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Według najnowszych danych GUS (rok 2019) w Tomaszowie Mazowieckim działa niemal
5,5 tys. podmiotów gospodarczych. W zdecydowanej większości (5,2 tys.) to podmioty
zatrudniające do 9 pracowników. Ponadto w mieście zarejestrowanych było 208 firm o liczbie
zatrudnionych wynoszącej od 10 do 50 osób, 62 firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
oraz 3 podmioty powyżej 250 pracowników.
W porównaniu do roku 2009 ogólna liczba podmiotów wzrosła o 2,9%, co w odniesieniu
do jednostek terytorialnych wyższego rzędu, stawia miasto w mniej korzystnej sytuacji.
Otóż na poziomie powiatu wzrost był zdecydowanie większy i wyniósł 14,7%. Natomiast
w województwie łódzkim i całym kraju, liczba podmiotów gospodarczych wpisanych
do rejestru REGON wzrosła odpowiednio o 15,2 i 20,5%.
Tu przypominamy, że według wcześniej zaprezentowanych danych, tempo depopulacji było
w Tomaszowie szybsze niż na pozostałych obszarach referencyjnych, co z dużym
prawdopodobieństwem przekładało się na gospodarkę miasta.
Największy udział w ogóle tomaszowskich podmiotów gospodarczych miały podmioty z sekcji
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
(26,1%). W porównaniu do roku 2011 ich liczba spadła o 19,6%. Ma to zapewne związek
z migracją mieszkańców na tereny podmiejskie Tomaszowa Mazowieckiego.
Na zmiany ilościowe podmiotów gospodarczych, w szczególności małych firm
lub jednoosobowych działalności gospodarczych wpływ może mieć zjawisko przepływów
migracyjnych na linii miasto – teren podmiejski.
Tabela 4. Liczba podmiotów w rejestrze REGON z podziałem na sekcje PKD w Tomaszowie
Mazowieckim w roku 2011 i 2019
Sekcja PKD

2011

Ogółem
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze
do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
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Udział
%
w 2019
5 462 -0,7% 100,0%
71 22,4%
1,3%
3 -25,0% 0,1%
519 -10,7% 9,5%
Zmiana
%

2019

5 498
58
4
581
3

7 133,3%

0,1%

29

33 13,8%

0,6%

615

633

2,9%

11,6%

1 776

1 428 -19,6%

26,1%

336

385 14,6%

7,0%

148

136

-8,1%

2,5%

108
185

146 35,2%
129 -30,3%

2,7%
2,4%

Sekcja PKD

185
349

221 19,5%
399 14,3%

Udział
%
w 2019
4,0%
7,3%

123

158 28,5%

2,9%

19

23 21,1%

0,4%

192
305
137

258 34,4%
357 17,0%
142 3,6%

4,7%
6,5%
2,6%

2011

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

345

2019

412

Zmiana
%

19,4%

7,5%

Brak stabilności gospodarczej małych firm zauważony został w szeregu opracowań
diagnostycznych miasta. Autorzy programu rewitalizacji miasta zaznaczali, że zmniejszająca się
liczba nowych podmiotów gospodarczych jest niepokojąca, a ponadto większość z nich i tak
nie stanowi stabilnych miejsc pracy.15 Z kolei w diagnozie społeczno - gospodarczej miasta
przygotowanej na potrzeby opracowania strategii rozwoju miasta czytamy, że spadek liczby
przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON może świadczyć o postępujących procesach
suburbanizacyjnych, a konkretnie, przenoszeniu działalności gospodarczej poza miasto.16
Powyższe analizy opracowane zostały z perspektywy kilku lat wstecz. Najnowsze dane GUS
wskazują, być może, na początek pozytywnego trendu wzrostu liczby podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta. Dane GUS z okresu od 2017 do 2019
pokazują dodatnie saldo nowo rejestrowanych i wyrejestrowywanych podmiotów
w Tomaszowie Mazowieckim. Dalszy rozwój sytuacji związanej aktywnością gospodarczą jest
jednocześnie mocno niepewny ze względu na skutki epidemii COVID-19. Niepokojące mogą
być również dane demograficzne. Prognozy demograficzne wskazują na zmniejszający się
potencjał demograficzny ludności w wieku produkcyjnym. Problemy z deficytem kadr na rynku
pracy na pewno w istotny sposób zdeterminują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
z Tomaszowa Mazowieckiego.

15
16

Program Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023
Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020
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Wykres 12. Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze REGON w latach 2011-2019
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Oceniając potencjał gospodarczy miasta warto przeanalizować nasycenie podmiotami
gospodarczymi. Należy zauważyć bowiem, że liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców wyniosła w Tomaszowie Mazowieckim 88 (rok 2019), kształtowała się
na poziomie nieco wyższym od wartości notowanej dla powiatu tomaszowskiego (84). Była to
jednak wartość mniejsza niż ta notowana w skali województwa łódzkiego i kraju (odpowiednio
104 i 117), co wskazuje na niską przedsiębiorczość mieszkańców. Pozytywne może być to,
że wartość wskaźnika, choć niższa niż w latach 2002-2005, od 2006 systematycznie wzrastała.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w tym okresie notowano spadek liczby ludności
miasta.
Podobną charakterystykę miał wyżej omawiany wskaźnik na tle grupy ludności w wieku
produkcyjnym. W roku 2019 wynosił on 154,5, a więc najwięcej w całym okresie 2003-2018.
W tym wypadku również wartość wskaźnika przewyższała poziom powiatu.
W porównaniu do roku 2003 w Tomaszowie Mazowieckim widocznie spadła liczba osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 1000 ludności – z 86 do 65. Od roku
2008 wartość tego wskaźnika pozostaje w Tomaszowie Mazowieckim na zbliżonym poziomie.
Wartość wskaźnika była niższa niż w województwie oraz kraju.

25

Wykres 13. Podmioty gospodarcze w roku 2003, 2008, 2013, 2019 - wskaźniki
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Aby ostatecznie dokonać oceny stanu przedsiębiorczości miasta wybrane dane wskaźnikowe
dla Tomaszowa Mazowieckiego zestawiono z danymi dla miast o podobnej funkcji
i charakterystyce w kraju, tj. miastami subregionalnymi.
Na tle miast z grupy porównawczej nasycenie podmiotami gospodarczymi w Tomaszowie
Mazowieckim, określane liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON
na 1000 mieszkańców było wyraźnie niższe. Jednocześnie wartości tego wskaźnika zasadniczo
nie zmieniały się w analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem. W przeliczeniu
na 1000 mieszkańców w Tomaszowie Mazowieckim notowano nasycenie podmiotami
gospodarczymi o prawie 20 pomiotów mniejsze niż w grupie porównawczej.
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Wykres 14. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców –
dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Istniejące w Tomaszowie Mazowieckim podmioty gospodarcze, pomimo tego, że mniej liczne
w stosunku do średniej w grupie porównawczej, dłużej funkcjonowały na rynku. Na tle miast
subregionalnych wartość wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych
z REGON na 1000 mieszkańców była w Tomaszowie Mazowieckim niższa w całym
analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem.
Wykres 15. Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych z REGON na 1000 mieszkańców
(średnia trzyletnia) – dane porównawcze
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Tomaszów Mazowiecki na tle grupy porównawczej charakteryzował się wyższą wartością
wskaźnika nowo oddanej powierzchni komercyjnej do liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych. Były one wyraźnie wyższe w Tomaszowie Mazowieckim od 2016 roku.
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Wykres 16. Nowo oddana powierzchnia komercyjna do liczby zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych (średnia trzyletnia) – dane porównawcze
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Powstanie nowej przestrzeni komercyjnej skorelowane było ze wskaźnikiem odsetka
zatrudnionych w usługach. W analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem
odnotowano w Tomaszowie Mazowieckim istotny wzrost odsetka osób zatrudnionych
w usługach. W 2014 roku wynosił on w mieście 41,1% ogółu zatrudnionych, w 2018 roku było
to już 44,39%. Warto dodać, że zmiana wartości tego wskaźnika skorelowana była ze
wzrostem zatrudnienia w przestrzeni miasta. W 2017 roku wartość wskaźnika notowana
w Tomaszowie Mazowieckim przekroczyła wartość średnią dla miast z grupy porównawczej.
Wg danych GUS w Tomaszowie Mazowieckim w przedziale czasu pomiędzy 2011 a 2019
rokiem odnotowano wzrost usług w zakresie informacji i komunikacji, obsługi rynku
nieruchomości, edukacji, pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Spadła natomiast liczba
pomiotów świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne. Nie odnotowano istotnego
wzrostu działalności z zakresu kultury, rozrywki i rekreacji.
Wykres 17. Procent zatrudnionych w usługach – dane porównawcze
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W Tomaszowie Mazowieckim odnotowano w analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018
rokiem wzrost wartości wskaźnika nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego
w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem. Jednocześnie udział ten nadal był niższy
od średniej dla miast z grupy porównawczej.
Wykres 18. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo
zarejestrowanych podmiotów ogółem (w %) - średnia trzyletnia – dane porównawcze
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Poziom aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych, a także aktywności
ekonomicznej ludności przekładał się bezpośrednio na stan finansów miasta. W Tomaszowie
Mazowieckim w analizowanym do celów porównawczych okresie pomiędzy 2014 a 2018
rokiem notowano stały wzrost dochodów własnych miasta, widocznych m. in. we wskaźniku
dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nadal jednak w 2018 roku dochody
własne Tomaszowa Mazowieckiego w przeliczeniu na mieszkańca były niższe od średniej
dla grupy miast porównywanych. Różnica wartości wskaźnika dla Tomaszowa Mazowieckiego
i grupy porównawczej w 2018 roku wynosiła około 270 zł, co wobec różnicy na poziomie
około 375 zł oznacza, że miasto powoli odrabiało dystans jaki traciło do średniej (dynamika
wzrostu dochodów własnych była wyższa od średniej w grupie porównawczej).
Dochody własne miasta w dużym zakresie kształtują wpływy z tytułu udziału we wpływach
budżetu państwa z PIT. Są one wprost zależne od aktywności ekonomicznej ludności, w tym
wysokości wynagrodzeń i liczby miejsc pracy. Wskaźnik wpływów miasta Tomaszów
Mazowiecki z tytułu udziału we wpływach z PIT w przeliczeniu na 1000 mieszkańców od 18
roku życia stale rósł w analizowanym okresie, podobnie jak w grupie porównawczej. Na tle
średniej dla miast subregionalnych był jednak niższy. Różnica w 2018 roku wynosiła około
126 tys. zł, w 2014 roku 123 tys. zł, co oznacza, że dynamika wzrostu aktywności
ekonomicznej mieszkańców i ich dochodów zasadniczo nie odbiegała w Tomaszowie
Mazowieckim od średniej dla podobnych miast.
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Inną dynamikę zmian zaobserwowano w przypadku podatków CIT, czyli pobieranych od osób
prawnych. W przypadku wskaźnika wpływów do JST z tytułu udziału we wpływach budżetu
państwa z CIT przypadającego na 1000 osób w wieku od 18 roku życia zaobserwowano brak
wzrostu jego wartości oraz jego spadki w wybranych okresach. Niekorzystnie w przypadku
Tomaszowa Mazowieckiego kształtowała się również wartość tego wskaźnika na tle grupy
porównawczej. W 2018 wynosił on 44,7 tys. zł na 1000 osób, przy średniej wartości 75,1 tys.
dla grupy porównawczej.
Tabela 5. Wybrane dane odnoszące się do sfery finansowej miasta Tomaszów Mazowiecki, obrazujące
poziom aktywności gospodarczej na jego terenie
Wskaźnik

Obszar

Tomaszów
Mazowiecki
Dochody własne na 1
mieszkańca – średnia trzyletnia Grupa
porównawcza
Wpływy JST z tytułu udziału we Tomaszów
wpływach BP z PIT
Mazowiecki
przypadające na 1000 osób w
Grupa
wieku od 18 roku życia –
porównawcza
średnia trzyletnia
Wpływy JST z tytułu udziału we Tomaszów
wspływach BP z CIT
Mazowiecki
przypadające na 1000 osób w
Grupa
wieku od 18 roku życia porównawcza
średnia trzyletnia
Tomaszów
Kwota wydatków
Mazowiecki
inwestycyjnych przypadająca
na 1 mieszkańca - średnia
Grupa
trzyletnia
porównawcza
Tomaszów
Dochody z podatku od
nieruchomości przypadające na Mazowiecki
1000 osób w wieku od 18 roku Grupa
życia - średnia trzyletnia
porównawcza

2014

2015

2016

2017

2018

1 472

1 558

1 679

1 829

2 025,55

1 847,3

1 925,04

2 026,39

2 125,7

2 294,71

688 797

735 457

798 308

873 887

971 161

811 334

869 345,7

937 059,5

45 860

44 473

42 439

38 157

44 750

75 811

67 843

65 423

68 386

75 162

373

373

425

708

836,78

474,26

456,13

432,87

467,13

634,36

635 156

681 017

710 975

758 369

778 119

753 307

780 564

795 894

818 892

845 425

1 008 059 1 097 165

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Miasto Tomaszów Mazowiecki jest miejscem koncentrującym potencjał gospodarczy
na obszarze powiatu tomaszowskiego, o czym świadczy wskaźnik liczby osób pracujących
na 1000 ludności. W ciągu ostatniej dekady, a w szczególności od 2015 roku widoczny był
wzrost wartości tego wskaźnika w przestrzeni miasta, z wartości 232 do 291 osób pracujących
na 1000 mieszkańców. Jeszcze bardziej imponujący był wzrost wartości analizowanego
wskaźnika dla przestrzeni powiatu tomaszowskiego, z 174 do 225 osób pracujących na 1000
mieszkańców. Wzrost wskaźnika aktywności ekonomicznej na terenie miasta rzędu 25,4% był
wyraźnie większy niż tempo spadku liczby ludności miasta, wynoszące w tym okresie około
4,5%. Oznacza to, że miasto tworzy warunki do pracy w swoich granicach administracyjnych.
Warto również zaznaczyć, iż miasto zapewnia miejsca pracy także dla mieszkańców sąsiednich
gmin, a potencjał kadr dla lokalnego rynku pracy powinien być rozpatrywany w kontekście
obszaru funkcjonalnego. Potencjalne zagrożenia dla rynku pracy związane z malejącą liczbą
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osób w wieku produkcyjnym mogą być częściowo eliminowane poprzez wzmacnianie więzi
funkcjonalnych, np. poprzez rozwój komunikacji publicznej.
Problem może natomiast stanowić niska jakość miejsc pracy (lub przekonanie o niskiej
jakości), wskazywana w badaniu z tomaszowską młodzieżą jako jeden z czynników
skłaniających do opuszczenia miasta oraz kwestia często poruszana przez uczestników
zogniskowanego wywiadu grupowego17.
Wykres 19. Pracujący w przeliczeniu na 1000 ludności w latach 2011-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Analizując dane dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców Tomaszowa
Mazowieckiego za lata 2016-2018 można zauważyć wzrost liczby podatników (czego
potwierdzeniem jest dynamika wzrostu wskaźnika liczby osób pracujących na 1000
mieszkańców) oraz wzrost łącznej kwoty uzyskanych przez nich przychodów i dochodów.
W roku 2018 było to odpowiednio 3,8 i 1,7 mld złotych. Według ostatnich dostępnych danych,
kwota zaliczki na podatek wynosiła 164,3 mln złotych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym dało wartość 884,3 tys. złotych.
Spadek dochodów nastąpił wyłącznie w dwóch grupach: uzyskującej dochody z tytułu najmu
i dzierżawy oraz ze źródeł klasyfikowanych jako inne. W obu przypadkach możemy łączyć to
ze spadkiem liczby podatników (dochody z tytułu najmu i dzierżawy: z 215 do 186; inne
źródła: z 7,4 tys. do niespełna 6 tys.).

17

Wywiad grupowy z liderami społecznymi przeprowadzony w dniu 5 marca 2020 roku.
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Biorąc pod uwagę wielkość dochodów czerpanych z poszczególnych źródeł wyraźnie widać,
że zarobki mieszkańców Tomaszowa wynikały przede wszystkim z nawiązywanego stosunku
pracy. W roku 2018 wyniosły 856,1 mln złotych, natomiast liczba podatników 22,8 tys. osób.
Przekładało się to również na strukturę dochodów budżetu miasta.
Drugim największym źródłem dochodów były emerytury i renty – 425,3 mln złotych w roku
2018, niemal 19 tys. podatników. Tu warto wspomnieć, że wskaźnik liczby podatników
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego, jest w tej grupie największy
i wynosi 1 190,26. Wynika to ze struktury wiekowej i ekonomicznej ludności miasta, które to
omówiono wcześniej. Dla porównania, analogiczna liczba podatników uzyskujących dochody
z tytułu stosunku pracy wyniosła 631,20. Zestawiając te dane z prognozami demograficznymi
można przewidzieć (o ile wynagrodzenie ze stosunku pracy nie będzie rosło wyraźnie szybciej
niż emerytury i renty), że proporcja ta może się zmieniać. Będzie to zasadniczo niekorzystnie
wpływać na budżet miasta oraz potencjał konsumpcji wewnętrznej w mieście. Warto bowiem
zauważyć, iż średni dochód osiągany przez podatnika z tytułu emerytury i renty stanowił około
60% dochodów z tytułu stosunku pracy.
Jako trzecie w kolejności wymienić należy dochody pochodzące z działalności gospodarczej,
w kwocie 381,7 mln złotych. Tu jednak należy zwrócić uwagę, że choć jest to kwota niższa niż
w przypadku stosunku pracy oraz rent i emerytur, to relacja dochodów podatników
osiągających dochody w tej kategorii do liczby podatników w tej kategorii jest największa.
Oznacza to, że najbardziej dochodowym źródłem (choć nie najbardziej popularnym) jest
działalność gospodarcza. W roku 2018 dochody z jej prowadzenia uzyskało 4,4 tys.
podatników. Co równie ważne, łączna kwota zaliczki na podatek z tytułu działalności
gospodarczej w roku 2018 wyniosła 50 mln złotych. Była zatem o 21,5 mln niższa niż
w przypadku dochodów z tytułu stosunku pracy, ale o 16,7 mln złotych wyższa od podatku
z dochodów pochodzących z emerytur i rent.
Dokonując analogicznych obliczeń dla pozostałych kategorii można dojść do wniosku,
że najmniej dochodowa jest działalność nierejestrowana (1,6 tys. złotych i 13 podatników
w roku 2018), źródła klasyfikowane jako inne (4,1 tys. złotych i 6 tys. podatników w roku
2018) oraz odpłatne zbywanie rzeczy (4,2 tys. złotych i 8 podatników w roku 2018).
Stosunkowo niska dochodowość może wynikać z tego, że zarobek w tych kategoriach ma
charakter sporadyczny, pozbawiony ciągłości dochodów.
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Tabela 6. Liczba podatników w Tomaszowie Mazowieckim i źródła ich dochodów
PODATNICY

Łączna liczba
podatników

2016

2017

2018

W przeliczeniu na 1000
mieszkańców w wieku
produkcyjnym (2018)

50 918

51 027

52 020

1 438,49

Łączna kwota
przychodów ze
wszystkich źródeł

3 231 050 640,49

3 364 591 349,85

3 796 665 470,77

104 987 569,36

Łączna kwota
dochodu ze
wszystkich źródeł

1 491 658 416,25

1 582 733 045,52

1 745 250 520,59

8 635 271,30

137 748 150,18

148 604 958,66

164 308 649,25

884 325,62

Łączna kwota
zaliczki na podatek
ze wszystkich
źródeł

ŹRÓDŁA I KWOTY
DOCHODÓW

2016

2017

2018

Relacja dochodów
podatników osiągających
dochody do liczby
podatników w tej kategorii
(2018)

Z tytułu stosunku
pracy

736 731 098,86

795 967 490,14

856 090 433,80

37 505,06

Emerytura i renta

393 131 284,13

401 314 576,25

425 269 597,36

22 427,47

Działalność
gospodarcza

287 970 355,48

307 194142,38

381 678 629,31

86 470,01

Umowy zlecenia i
dzieło

41 487 487,78

47 825 323,46

53 019 895,28

8 173,25

Najem i dzierżawa

1 679 021,93

1 621 078,97

1 375 618,62

7 395,80

Z tytułu praw
autorskich

1 968 587,37

2 329 217,54

3 290 604,45

6 913,03

Odpłatne zbycie
rzeczy

12 646,14

25 258,27

33 403,51

4 175,44

Działalność
nierejestrowana

0,00

0,00

21 046,17

1 618,94

28 677 934,56

26 455 958,51

24 471 292,09

4 099,73

Inne źródła

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z monitormiasta.pl

W tym miejscu warto wspomnieć również o podatnikach posiadających osobowość prawną.
W roku 2018 w Tomaszowie było 506 takich podatników, którzy wygenerowali łączny
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przychód w wysokości 2,3 mld złotych. Podstawa do opodatkowania wyniosła 85,6 mln
złotych, a kwota podatku należnego niespełna 15,9 mln złotych.
Istotne znaczenie w kontekście kreowania dochodów miasta i jego mieszkańców posiada więc
rynek pracy. Omówiony wcześniej wskaźnik liczby pracujących w przeliczeniu na 1000
ludności ukazuje korzystną dynamikę zmian występujących w Tomaszowie Mazowieckim,
choć w przyszłości czynniki natury demograficznej mogą zaburzyć ten pozytywny obraz.
Prognozowana skala ubytku ludności w wieku produkcyjnym jest istotna. Ma to wpływ
na kształtowanie liczby podatników. W latach 2016-2018 nowymi podatnikami w mieście
stały się osoby zatrudnione na umowę o pracę w liczbie 84 osób, natomiast w tym samym
okresie przybyło w mieście 212 emerytów. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę
na rosnący poziom wynagrodzeń.
W porównaniu do roku 2014, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Tomaszowie
Mazowieckim wzrosło o 23,1% (wzrost w grupie porównawczej wyniósł 20,9%), z 3,1 tys.
złotych do 3,8 tys. złotych. Poziom wynagrodzeń w mieście pozostawał niższy niż ma to
miejsce w grupie porównawczej. W 2018 roku różnica wynosiła 619 złotych.
Wykres 20. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionej analizy obszaru
(monitormiasta.pl)

W samym powiecie tomaszowskim notowano wyraźnie niższe poziomy średnich wynagrodzeń
niż w dużych i zasadniczo bliskich terytorialnie miastach, takich jak Łódź i Warszawa. Poziom
wynagrodzeń jest więc jednym z czynników konkurencyjności danego miejsca jako rynku
pracy. W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w powiecie
tomaszowskim 4,1 tys. zł, w Łodzi 5,2 tys. zł, a w Warszawie 6,8 tys. zł.
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Wykres 21. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł)18
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powiat tomaszowski 2 823,87 2 955,16 3 009,61 3 094,40 3 258,86 3 295,07 3 554,59 3 807,65 4 091,46
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powiat tomaszowski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Ostania dekada w sferze gospodarczej była okresem dynamicznych przemian, związanych
z poprawą konkurencyjności prowadzonych biznesów, wzrostem aktywności ekonomicznej
ludności i bardzo dużym spadkiem bezrobocia.
W Tomaszowie Mazowieckim spadek udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym był również znaczący. W roku 2019 udział bezrobotnych
wyniósł najmniej w całym okresie 2011-2019 (5,6%), natomiast był wyższy od wartości
odnotowanych na poziomie powiatu tomaszowskiego (4,9), województwa łódzkiego (4,1)
czy kraju (3,8).
Na koniec maja 2020 w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim,
59,7% zarejestrowanych stanowili mieszkańcy gminy miejskiej (2 230 osób, w tym 1 004
długotrwale bezrobotne).19
Według danych GUS (pozwalających na prezentację zjawiska w dłuższej perspektywie
czasowej), łączna liczba bezrobotnych zarejestrowanych mieszkańców miasta w roku 2019
wyniosła niecałe 2 tys. osób, czyli o 58,7% mniej niż w roku 2011. Niepełna 900 to osoby
długotrwale bezrobotne. Ich udział w ogóle bezrobotnych był nieco mniejszy niż na obszarze
jednostek terytorialnych wyższego rzędu.
Mieszkańcy mający nie więcej niż 25 lat stanowili 9,6% ogółu bezrobotnych w Tomaszowie
Mazowieckim, natomiast osoby w wieku 50 lat i więcej 27,1%.

18
19

Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób.
Informacja o bezrobociu w przekroju administracyjnym (stan na 31.05.2020) – tomaszowmazowiecki.praca.gov.pl
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Wykres 22. Struktura bezrobocia w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności PUP za rok 2019, do słabych stron tomaszowskiego
rynku pracy należą:
− niska jakość zasobów pracy pozostających w ewidencji osób bezrobotnych,
− system kształcenia niedostosowany do realiów lokalnego rynku,
− niedostateczna komunikacja pomiędzy niektórymi gminami a Tomaszowem
Mazowieckim – głównym ośrodkiem, gdzie ulokowane są miejsca pracy,
− niedostateczna ilość miejsc w przedszkolach i żłobkach,
− nieodpowiednie warunki lokalowe do instytucjonalnej obsługi rynku pracy,
− brak instytucji otoczenia biznesu,
− „szara strefa” na lokalnym rynku pracy.20
Powyższe potwierdza, że problemy lokalnego rynku pracy diagnozowane już kilka lat temu,
pozostają nadal aktualne.21
Tomaszowska młodzież, zapytana o to, co w największym stopniu decyduje o tym,
że w Tomaszowie Mazowieckim można znaleźć dla siebie dobrą pracę, najczęściej wskazywała
na powiązania rodzinne i znajomości (38,3%). Takie opinie nie kreują pozytywnego wizerunku
lokalnego rynku pracy.

20
21

„Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2019 roku”, 2020 rok
Na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020.
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Bardzo mały procent respondentów chciałby po ukończeniu szkoły pracować w Tomaszowie –
6,83%, aczkolwiek dla sporej grupy (blisko 28%) miejsce pracy nie ma w tym momencie
większego znaczenia.
Analizując zagadnienia rynku pracy warto zwrócić uwagę na podnoszący się poziom
konkurencyjności prowadzonych działalności gospodarczych, co widoczne jest
w przedstawionych już wcześniej wskaźnikach aktywności ekonomicznej ludności, bezrobocia,
a także dochodów podatkowych miasta.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na zagrożenia dla tej konkurencyjności, a tym samym
dla potencjału ekonomicznego usług i dochodów miasta, które związane są ze zmianami
demograficznymi. Szans należy upatrywać we wzroście wynagrodzeń, zasadniczo nie tylko
na terenie miasta, ale również w kraju (ma to przełożenie na poziom rent i emerytur)
oraz rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, gdyż dane dot. wynagrodzeń mieszkańców
wskazują, że jest to w porównaniu do stosunku pracy bardziej dochodowe źródło utrzymania.
Poniżej zaprezentowano prostą relację prognoz dotyczących wzrostu wynagrodzeń w relacji
do prognozowanych zmian w sferze demograficznej, odnoszących się do wybranych
ekonomicznych grup wieku. Szczegółowe analizy tych zagadnień przedstawiono w kolejnym
rozdziale odnoszącym się do majątku miasta oraz źródeł i wielkości dochodów.
W poniższej analizie założono, że poziom wynagrodzeń w Tomaszowie Mazowieckim będzie
rósł w skali podobnej do wzrostu notowanego w ostatniej dekadzie, czyli rzędu 3,5% rok
do roku. Zmiany liczebności wybranych grup wieku zaczerpnięto z przedstawionej
we wcześniejszym rozdziale prognozy demograficznej. Założono, że wzrost wysokości rent
i emerytur będzie zbieżny z poziomem wzrostu wynagrodzeń brutto.

Warto zwrócić również uwagę, że w Tomaszowie Mazowieckim istotnie zmniejszy się liczba
osób w wieku produkcyjnym, a tym samym maleć będzie podstawa opodatkowania grupy,
która osiąga najwyższe dochody (stosunek pracy, działalność gospodarcza przez osoby
fizyczne). Rosnąć będzie liczba osób w wieku senioralnym. Oznacza to, że w perspektywie
najbliższych lat można zasadniczo prognozować wzrost dochodów mieszkańców miasta,
a tym samym dochodów miasta. Przedstawione prognozy obarczone są dużą niepewnością,
wynikającą z oceny stabilności dalszego wzrostu gospodarczego oraz prawa podatkowego.
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Wykres 23. Prognozowane zmiany poziomu średnich wynagrodzeń brutto oraz liczebności wybranych
grup wieku w Tomaszowie Mazowieckim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Analizę zagadnień odnoszących się do potencjału gospodarczego oraz aktywności
ekonomicznej mieszkańców uzupełniono o wiedzę jakościową, pozyskaną w trakcie wywiadów
z przedsiębiorcami oraz osobami związanymi z kształceniem zawodowym. Poniżej
przedstawiono syntetyczne podsumowanie wyników tych badań.
Wynika z niej, że Tomaszów Mazowiecki jest miastem zmian w sferze gospodarczej, który
wkracza w kolejną dekadę z problemami natury demograficznej (ubytek ludności, w tym
młodych osób), jeszcze nie w pełni wykorzystanymi atutami (współpraca w sferze
gospodarczej, potencjał kreowania innowacji w mieście, potencjał rozwoju usług oraz sposób
promocji miasta, w tym sferze rekreacyjno-wypoczynkowej, jakość kształcenia i jakość
zasobów ludzkich).
Tabela 7. Tomaszów Mazowiecki w opinii przedsiębiorców

Zakres tematyczny badania
jakościowe
Czy Tomaszów Mazowiecki jest
atrakcyjnym miejscem
do prowadzenia działalności
gospodarczej?

Pozyskane opinie
Atrakcyjność prowadzenia dużej działalności
gospodarczej, np. przemysłowej w Tomaszowie
Mazowieckim wynika z atutów lokalizacyjnych (bliskość
Łodzi i Warszawy, centrum Polski) i skomunikowania
miasta.
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Zakres tematyczny badania
jakościowe

Pozyskane opinie
Dla mniejszych podmiotów gospodarczych, które
funkcjonują w mieście, ważna jest kompaktowość
miasta i fakt, że wszystko można załatwić na miejscu.
Miasto staje się również coraz atrakcyjniejsze
dla działalności usługowych, co związane jest
m. in. z rosnącymi wynagrodzeniami mieszkańców
i poprawiającą się strukturą przestrzenną miasta.

Zagrożeń dla przyszłej konkurencyjności prowadzonych
działalności gospodarczych większe firmy upatrują
w demografii, choć, co należy podkreślić, w obecnej
chwili szczególnie nie analizują tych zagadnień.
Co więcej, podkreślają, że obecna sytuacja
demograficzna, a tym samym na rynku pracy była
korzystna. Nie obserwowano istotnych deficytów
ilościowych na rynku pracy, nie korzystano w większym
zakresie z pracy migrantów ekonomicznych.
Mniejsze działalności gospodarcze nie postrzegają
natomiast problemów demograficznych jako
bezpośredniego zagrożenia dla jakości kadr swoich firm,
gdyż pozyskanie i wykształcenie takich kadr to proces
bardzo specyficzny. Zagrożenia związane z demografią
postrzegają w kategoriach ubożenia społeczeństwa i
spadku poziomu sprzedaży usług.
Zauważoną barierą rozwoju gospodarczego w mieście
może być deficyt terenów inwestycyjnych.

Czy Tomaszów Mazowiecki
to miasto innowacyjne w sferze
gospodarczej?

Duże firmy zasadniczo kierunkują się mocniej na rozwój
innowacji w swoich firmach, niż małe podmioty. W tym
celu poszukują kooperantów do rozwijania innowacji
poza Tomaszowem Mazowieckim. Ważnymi partnerami
w tym zakresie jest np. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna i Łódzka Agencja Rozwój Regionalnego.
Przedsiębiorcy uczestniczą w ogólnokrajowych
projektach np. projekcie SPARK. Podkreślają,
że współpraca z IOB przynosi im wymierne korzyści.
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Zakres tematyczny badania
jakościowe

Pozyskane opinie
Mniejsze podmioty gospodarcze podchodzą do tematu
innowacji incydentalnie, wykorzystując nadarzające się
okazje wsparcia swojej działalności środkami z zewnątrz.
Jednocześnie trudno ocenić poziom innowacyjności,
kreatywności ogółu małych firm. Właściciele takich firm
nie przekładają większej wagi do oceny czy coś jest
innowacyjne, zwracając większą uwagę na kwestie
oceny poziomu konkurencyjności swojej działalności.

Przedsiębiorcy podkreślają, że rozwój innowacji w ich
firmach nie wynika ze wsparcia udzielanego przez
miasto, ale z potrzeb i kreatywności firm. Dlatego też
większe firmy nie dostrzegają większych barier
w rozwoju innowacji, gdyż zasadniczo współpracują
z IOB z całego kraju oraz posiadają stosowny potencjał
kadrowy do rozwijania innowacji.

Atutów miasta we wspieraniu innowacji należy
poszukiwać natomiast w pomysłach, które rodzą się
w Tomaszowie Mazowieckim, np. dążenia do
samowystarczalności energetycznej miasta. Brak jest
obecnie innych zdefiniowanych atutów miasta, które
wspierałyby rozwój innowacyjnej gospodarki w mieście.

Jaki jest potencjał współpracy
w sferze gospodarczej
w Tomaszowie Mazowieckim?

Wymiar współpracy w sferze gospodarczej był różnie
postrzegany przez przedsiębiorców. Duże firmy
podkreślają, że ten wymiar nie ogranicza się tylko
do granic administracyjnych miasta, dotyczy zasadniczo
całego kraju.
Jednocześnie jeśli chodzi o współpracę na terenie
miasta to jest ona również postrzegana w
niejednorodny sposób. Przedsiębiorcy zasadniczo
nie widzą większej aktywności miasta w tym zakresie,
choć pewne inicjatywy są dobrze oceniane. Współpraca
przedsiębiorców bazuje jednak na inicjatywach
prywatnych. Brak jest formalnych zrzeszeń
przedsiębiorców.
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Zakres tematyczny badania
jakościowe

Pozyskane opinie

W przypadku współpracy na linii przedsiębiorcy –
edukacja przedsiębiorcy zauważają pozytywne zmiany
jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w Tomaszowie
Mazowieckim.
Większe firmy oczywiście realizują współpracę
wykraczająca poza miasta, np. współpracują
z uczelniami wyższymi z Krakowa, Warszawy, Łodzi,
pozyskując np. studentów. Większe firmy próbują
kreować kierunki kształcenia zawodowego, które
realizowane są bezpośrednie na terenie miasta.
W trudniejszej sytuacji są małe firmy, często
rzemieślnicze. Jak podkreślają, mają małą siłę przebicia
w artykułowaniu swoich potrzeb. Dla małych
przedsiębiorców brakuje stosownych kierunków
kształcenia.

Zauważoną zmianą w przestrzeni miasta jest
nastawienie samorządu do współpracy
z przedsiębiorcami. Władze miasta zaczęły spotykać się
z przedsiębiorcami, co należy ocenić pozytywnie.
Rozmowy przyczyniły się m. in. do otwarcia
dedykowanych kierunków kształcenia. Przedsiębiorcy
oczekują kontynuacji prowadzonych działań.

Jak wygląda dostępność
zasobów kadrowych na rynku
pracy w Tomaszowie
Mazowieckim?

Ocena dostępności zasobów kadrowych w mieście przez
większych i mniejszych przedsiębiorców wypada
korzystnie. Jednocześnie podkreślają oni, że nie
analizują szczegółowo tych zagadnień, postrzegają je
jako pewne niezdefiniowane zagrożenie.

Różnie wyglądają strategie pozyskiwania kadr na rynku
pracy przez większych i mniejszych przedsiębiorców.
Więksi oprócz tego, że poszukują kadry poza miastem,
na uczelniach wyższych, starają się kreować
we współpracy z miastem i powiatem – kierunki
kształcenia im dedykowane. Warto podkreślić, iż jest to
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Zakres tematyczny badania
jakościowe

Pozyskane opinie
dopiero początek pewnej drogi i napotyka się jeszcze
na liczne bariery.

Małe firmy zasadniczo nastawiają się, że w nowego
pracownika należy mocno zainwestować. Poziom wiedzy
i umiejętności absolwentów jest niski. Jednocześnie
ci przedsiębiorcy nie mają możliwości kreowania
kierunków i jakości kształcenia w mieście.

Przedsiębiorcy pozytywnie odnoszą się do kwestii
organizacji stażu w swoich firmach. Niezależnie od tego
czy są to duże czy też małe firmy staż taki jest
postrzegany jako szansa znalezienia dobrego
pracownika (sprawdzenia go), a później doinwestowania
w niego. Zauważalna zmiana postrzegania staży przez
przedsiębiorców wskazuje na to, że rośnie konkurencja
o zasoby kapitału ludzkiego, docenia się jakość kadr.

Inwestowanie w kadry to jeden z kluczowych czynników
sukcesu firm zarówno dużych jak też małych.
Jednocześnie Tomaszów Mazowiecki oferuje bardzo
mało w zakresie możliwości podnoszenia jakości już
pracujących kadr. Większe firmy korzystają z usług
uczelni spoza miasta, głównie z Warszawy, Łodzi.
Mniejsze firmy również organizują szkolenia
we własnych zakresie, poza miastem.
Przedsiębiorcy zasadniczo nie oczekują lub nie liczą
na wsparcie w ww. zakresie od miasta. Sami organizują
sobie możliwości kształcenia kadr. Pozytywnie oceniają
natomiast podejmowane inicjatywy związane z
kształceniem zawodowym na terenie miasta.
Czy przedsiębiorcy korzystają
z oferty instytucji otoczenia
biznesu?

Większe firmy korzystają z usług IOB spoza miasta.
Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego nie ma takiego
wsparcia.
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Zakres tematyczny badania
jakościowe
Jak należy ocenić Tomaszów
Mazowiecki pod względem
turystyczno-rekreacyjnym?

Pozyskane opinie
Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że miasto posiada
duże atuty w sferze turystyczno-rekreacyjnej, choć
nie jest ono jeszcze w pełni wykorzystane. W chwili
obecnej ten potencjał generowany jest poprzez
połączenie atrakcji znajdujących się na terenie miasta
z atrakcjami najbliższego otoczenia (Ośrodek Hodowli
Żubrów, Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła, Spała,
Skansen Rzeki Pilicy). Zasadniczo jednak o atrakcyjności
miasta i poziomie konsumpcji usług decyduje
atrakcyjność otoczenia Tomaszowa Mazowieckiego.
Jednocześnie zauważa się, że miasto zmienia się pod
tym kątem – inwestując w swój rozwój i promocję.
Sposób i zakres promocji określony został jednak jako
jeszcze za słaby. Podkreślano, że miasto słabo promuje
się poza swoim obszarem. Brak jest np. banerów
reklamowych miasta przy drodze ekspresowej S8. Słabo
oceniona jest promocja miasta w Internecie.
Do deficytów miasta w sferze turystycznej na pewno
należy zaliczyć bazę noclegową. Prezes dużej firmy
podkreślił, że swoim gościom oferuje noclegi w Spale,
a nie na terenie miasta, ze względu na jakość usług.
Pomimo licznych inwestycji nadal miasto powinno
rozwijać infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną,
także we współpracy z sąsiednimi gminami. Kluczowe
inwestycje to te związane z Zalewem Sulejowskim oraz
wspierające rozwój usług. Ważna jest promocja miasta.

Czy młodzi ludzie są świadomi
tego jaką ścieżkę kształcenia
i kariery należy obrać,
aby osiągnąć sukces?

Z opinii przedsiębiorców wynika, że szkolnictwo
zawodowe zaczyna się powoli rozwijać, tj. rośnie
zainteresowanie taką formą kształcenia. Jednocześnie
osoby kończące kształcenie zawodowe, poszukując
dalszych ścieżek edukacji wyjeżdżają z miasta i raczej
do niego nie wracają.
System kształcenia zawodowego napotyka na bariery.
Jedną z nich jest jakość kadr kształcących, tj. uczących
praktycznych aspektów zawodu. Przyciągnięcie
do systemu kształcenia nauczycieli zawodu o wysokich
kwalifikacjach jest bardzo utrudnione ze względu na
niskie stawki wynagrodzenia. Na rynku pracy osoby z
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Zakres tematyczny badania
jakościowe

Pozyskane opinie
odpowiednimi kwalifikacjami, wykonując swój zawód na
rynku komercyjnym zarabiają zdecydowanie więcej.

Losy młodych osób, które wybrały ścieżkę kształcenia
zawodowego są różne. Ich duża cześć wyjeżdża
na studia i zasadniczo już nie wraca do Tomaszowa
Mazowieckiego. Jest też grupa osób, która podejmuje
pracę na miejscu, niekoniecznie w swoim zawodzie.
Osoby te również dość często podejmują dalsze
kształcenie w formie zaocznej.

Wg przedsiębiorców miasto może wspierać kształcenie
młodych osób m. in. poprzez organizowanie kursów,
szkoleń, ale takich, na które będzie zapotrzebowanie
przedsiębiorców i pracowników.
Ważne może być wspieranie rozwoju warsztatów
kształcenia praktycznego. Ważne jest poznanie przez
przyszłych absolwentów firm działających na terenie
miasta (poznanie oczekiwań pracodawców i oferty
pracy). Na pewno dobrym rozwiązaniem są już
działające na terenie miasta klasy patronackie.

Warto wspierać osoby młode w zakresie kreatywności
i innowacyjności, pobudzać ich zainteresowania. Tutaj
mogą być pomocne inicjatywy miejskie, np. konkursy
graficzne, fotograficzne, wystawy.
W Tomaszowie Mazowieckim brakuje miejsc do spotkań
twórczych dla tej młodzieży, aby młode osoby mogły się
spotkać i kreatywnie porozmawiać o tym co zrobić
dla miasta. Tej roli nie wypełniają instytucje kultury,
które zajmują się inną tematyką.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań TDI, czerwiec 2020 r.
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1.2.3. Majątek miasta oraz źródła i wielkość dochodów
Ogółem dochody miasta Tomaszów Mazowiecki wyniosły w roku 2019 ponad 301,6 mln
złotych, co oznacza nie tylko wzrost o 380,8% w stosunku do roku 1998, ale również ponad
100 mln złotych więcej niż zaledwie sześć lat wcześniej. Należy jednak zaznaczyć, że podobną
sytuację obserwujemy na poziomie powiatu tomaszowskiego, województwa łódzkiego oraz
całego kraju.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody ogółem wyniosły 4 838,14 zł, a więc nieco mniej niż
w samym powiecie (5,3 tys. złotych), regionie (5,2 tys. złotych) i Polsce (5,2 tys. złotych).
Wzrost dochodów własnych był jeszcze większy – 538%. Ich udział w ogólnej puli dochodów
w roku 2019 wyniósł 51,5%.
Jedną trzecią dochodów ogółem stanowiły dotacje, a 15,5% subwencja.

99 346 817,23

46 821 926,00

301 604 543,72
47 705 352,11

39 494 733,00

180 706 579,48
0

27 578 749

37 525 335
0

75 058 486

0

50 000 000

17 015 616

100 000 000

24 364 411

150 000 000

62 735 979

200 000 000

27 934 132,00

135 338 767,66

250 000 000

78 711 970,12

300 000 000

93 506 494,37

350 000 000

155 435 800,49

Wykres 24. Dochody ogółem* oraz dochody własne Tomaszowa Mazowieckiego w roku 1998, 2003,
2008, 2013 i 2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
* Na dochody ogółem składają się: 1) dochody własne, 2) dotacje, 3) subwencja ogólna, 4) środki
na dofinansowanie zadań.

Wzrosły również dochody majątkowe Tomaszowa (z 3,9 mln w roku 2008 do 26,4 mln złotych
w roku 2019). Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 605,5 tys.
złotych.
Największą część ogólnych dochodów miasta stanowi dział 756 - Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem. W roku 2019 było to 108,7 mln złotych, tj. 36,1% ogółu dochodów.
W drugiej kolejności wskazać należy dział 855 – Rodzina: niecałe 75,8 mln złotych (25,1%),
zaś w trzeciej dział 758 – Różne rozliczenia: 46,9 mln złotych (15,6%).
Udziały dochodów z pozostałych działów nie przekraczały 3,8% dla działu.
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Przyglądając się dochodom Tomaszowa pochodzącym z podatków CIT i PIT widzimy,
że zarówno ich udział w ogólnej puli dochodów, wyłącznie dochodów podatkowych oraz
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w pozostałych gminach stanowiących
grupę porównawczą.
Tabela 8. Wpływy z podatków dochodowych w roku 2018 – dane porównawcze
Tomaszów
Mazowiecki

Wskaźnik

Grupa
porównawcza

Udział dochodów z CIT w dochodach podatkowych ogółem [%]

2,51

3,04

Dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego
miejsca zamieszkania) w zł

40,3

56,1

0,9

1,2

Udział dochodów z PIT w dochodach podatkowych ogółem [%]

55,6

58,8

Dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego
miejsca zamieszkania) w zł

892,6

1055,7

19,8

22,9

Udział dochodów z CIT w dochodach ogółem [%]

Udział dochodów z PIT w dochodach ogółem [%]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narzędzia do pogłębionej analizy obszaru
(systemanaliz.pl)

Według danych za rok 2019 dochody własne miasta wyniosły 155,4 mln złotych. Niemal
89,2 mln złotych to dochody podatkowe, a połowę tej kwoty stanowiły dochody podatkowe
ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw.
Stosunkowo duży udział miały również wpływy z podatku od nieruchomości (39,2 mln
złotych). W roku 201822 w ogóle dochodów podatkowych stanowiły 36,2% (32,5% w grupie
porównawczej), a w dochodach ogółem 12,9% (tyle samo w grupie porównawczej). Wysokość
podatku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 581,5 zł, natomiast w grupie
porównawczej 595,3 zł.
W roku 2019 dochody z majątku wyniosły 9,9 mln złotych, natomiast wpływy z innych
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw prawie 10,7 mln złotych.
Z kwoty subwencji wynoszącej w roku 2019 ponad 46,8 mln złotych, oświatowa subwencja
ogólna stanowiła ponad 43,6 mln złotych.
W roku 2019 Tomaszów Mazowiecki uzyskał dochody z tytułu finansowania
i współfinansowania programów i projektów unijnych w kwocie niemal 7,5 mln złotych.
Zdecydowana większość tych środków (ponad 7,3 mln złotych) to płatności w zakresie
budżetu środków europejskich.

22

Podano dane za rok 2018 ze względu na niedostępność danych porównawczych za rok 2019.
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Według danych pochodzących z portalu funduszeeuropejskie.gov.pl (stan na 11.06.2020)
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego realizowanych było lub jest trakcie realizacji
łącznie 59 projektów,23 o wartości 403,6 mln złotych (wartość dofinansowania: niespełna
206,4 mln złotych).
Zdecydowana większość z nich (52 projekty) została dofinansowana z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Najliczniej realizowano projekty
dofinansowane w ramach Poddziałania 2.3.1. Innowacje w MŚP.
Miasto Tomaszów Mazowiecki jest beneficjentem dziewięciu projektów o łącznej wartości
84,1 mln złotych (w tym wartość dofinansowania to 54,6 mln złotych). Łączna wartość
całkowita trzech projektów przekracza kwotę 70 mln złotych. Są to:
− „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim” (wartość ogółem: 37,9
mln złotych),
− „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc
rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” (wartość ogółem: 19,4 mln złotych),
− „Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia
terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego
i gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element
sieci TEN-T” (wartość ogółem: 12 mln złotych).

Tomaszów Mazowiecki na tle miast z grupy porównawczej charakteryzował się z reguły
słabszą kondycją budżetu miasta pod względem dochodów generowanych z poziomu
lokalnego (dochody własne) i jednocześnie rosnącą aktywnością inwestycyjną w ostatnich
23

Według miejsca realizacji: województwo łódzkie, powiat tomaszowski, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
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latach (dane za 2016 i 2017 rok), co potwierdzają dane dot. wydatków majątkowych,
zadłużenia – co było zasługą istotnego wzrostu dochodów miasta.

Tabela 9. Wybrane dane charakteryzujące budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na tle grupy
porównawczej
Wskaźnik

Obszar

2014

2015

Tomaszów
139
102
Mazowiecki
Grupa
184
157,87
porównawcza
Tomaszów
35,4
23,2
Mazowiecki
Grupa
33,72
28,91
porównawcza
Tomaszów
43,2
41,3
Mazowiecki
Relacja kwoty zadłużenia w danym roku
do dochodów ogółem
Grupa
32,91
30,97
porównawcza
Tomaszów
1280
1221
Suma zobowiązań do spłaty przypadająca Mazowiecki
na 1 mieszkańca
Grupa
1047,87 1004,22
porównawcza
Tomaszów
Okres spłaty długu wg stanu w danym
10
6
Mazowiecki
roku za pomocą średniej kwoty pełnej
nadwyżki operacyjnej (NO) z ostatnich
Grupa
10,09
5,09
3 lat
porównawcza
Tomaszów
Kwota nadwyżki operacyjnej NO
-70
50
Mazowiecki
pomniejszonej o spłaty długu
na 1 mieszkańca
Grupa
66,61
99,39
– średnia trzyletnia
porównawcza
Tomaszów
127
190
Kwota nadwyżki operacyjnej przypadająca
Mazowiecki
na 1 mieszkańca
Grupa
– średnia trzyletnia
201,7
229,52
porównawcza
Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO
Tomaszów
-3,2
1,6
pomniejszonej o spłaty długu do kwoty
Mazowiecki
dochodów bieżących (%)
Grupa
– średnia trzyletnia
2,4
3,43
porównawcza
Kwota wydatków majątkowych
na projekty dofinansowane z UE
przypadająca na 1 mieszkańca
– średnia trzyletnia
Udział wydatków majątkowych
na projekty dofinansowane z UE
w wydatkach majątkowych ogółem (%)
– średnia trzyletnia

Relacja kwoty nadwyżki operacyjnej NO
do kwoty dochodów bieżących (%)
– średnia trzyletnia
Kwota wydatków majątkowych
przypadająca na 1 mieszkańca
– średnia trzyletnia
Udział wydatków majątkowych
w wydatkach ogółem (%)
– średnia trzyletnia

Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
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2016

2017

2018

56

189

272,37

104,83

88,96

181,35

10,4

15

27,6

18,23

14,91

21,25

30,2

32,9

29,39

26,05

26,82

28,64

1168

1490

1333,92

981,13

1102,17 1328,24

5

5

3,51

4,04

4,35

5

142

175

168,99

147,39

164,91

169,3

248

322

376,78

264,65

280,57

295,37

4,8

5,1

4,43

4,72

4,78

4,43

4,9

7,1

8,2

9,3

9,83

7,38

8,04

8,5

8,17

7,74

411

391

443

728

867,03

499,48

479,04

456,48

485,7

655,92

15

14

14

17

19,49

16,3

15,22

13,65

12,96

14,89

Poziom finansowania wydatków
majątkowych dochodami majątkowymi
(%)
– średnia trzyletnia

Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza

Dochody majątkowe przypadające
na 1 mieszkańca
– średnia trzyletnia
Udział dochodów majątkowych
w dochodach ogółem (%)
– średnia trzyletnia
Dochody własne przypadające
na 1 mieszkańca

Udział dochodów własnych w dochodach
ogółem (%) – średnia trzyletnia

Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza
Tomaszów
Mazowiecki
Grupa
porównawcza

66

62

59

58

59,58

58,74

56,57

55,26

47,26

44,83

259

234

259

390

471,36

278,57

258,48

238,7

208,83

277,8

9,4

8,1

7,8

9,7

11,1

9,2

8,22

7,11

5,74

6,47

1472

1558

1679

1829

2025,55

2125,7

2294,71

1847,3

1925,04 2026,39

53

54

52
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46,98

61,7

61,83

60,09

58,04

55,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Analizując zmiany dochodów Tomaszowa Mazowieckiego na linii czasu można zauważyć, że
rosły one stale, choć w rożnym tempie. W 2002 roku dochody ogółem wynosiły 73,79 mln zł,
by na koniec 2010 roku osiągnąć wartość dwukrotnie większą, tj. 152,79 mln zł. W kolejnej
dekadzie odnotowano ponowne podwojenie dochodów, tj. na koniec 2019 było to
301,6 mln zł. Dochody własne stanowiły w całym analizowanym okresie około połowy
dochodów ogółem.
Tabela 10. Zmiany dochodów Tomaszowa Mazowieckiego w okresie od 2002 do 2019 roku

Rok

Dochody ogółem

% wzrost
dochodów
ogółem
względem roku
poprzedniego

2002

73 793 355

5,58

1092

546

0,50

2003

75 058 486

1,69

1113

556

0,50

2004

88 976 249

15,64

1324

706

0,53

2005

102 226 931

12,96

1526

775

0,51

2006

112 337 947

9,00

1684,1

849,81

0,50

2007

124 558 754

9,81

1874,9

1014,63

0,54

2008

135 338 768

7,97

2048,1

1191,16

0,58

2009

144 832 536

6,55

2202,14

1185,59

0,54

2010

152 793 104

5,21

2303,25

1195,57

0,52

2011

168 009 332

9,06

2370,47

1306,92

0,55

2012

214 918 582

21,83

2560,22

1386,05

0,54

2013

180 706 579

-18,93

2777,62

1437,28

0,52
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Dochody na 1
mieszkańca

Dochody
własne na 1
mieszkańca

Relacja
dochodów
ogółem do
dochodów
własnych

2014

191 286 281

5,53

2955,96

1579,83

0,53

2015

245 664 101

22,14

2939,81

1638,57

0,56

2016

245 218 623

-0,18

3852,29

1801,49

0,47

2017

286 448 609

14,39

4520,61

2029,67

0,45

2018

284 359 629

-0,73

4515,8

2225,2

0,49

2019
301 604 544
5,72
4838,14
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2493,4

0,52

Dochody ogółem Tomaszowa Mazowieckiego były niższe od średniej dla kraju
oraz województwa w ciągu ostatniej dekady. Podobnie kształtowały się wartości wskaźników
dochodów własnych na mieszkańca, co wskazuje na słabsze zdolności budżetu miasta
do finansowania rozwoju.
Wykres 25. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w kraju, województwie i Tomaszowie Mazowieckim
od 2008 do 2019 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 26. Dochody własne na 1 mieszkańca w kraju, województwie i Tomaszowie Mazowieckim
od 2008 do 2019 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich) wskazuje na istotny
wzrost dochodów ogółem Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy 2014 a 2017 rokiem. Wzrost
dochodów skorelowany był ze wzrostem wydatków inwestycyjnych miasta w tym okresie.
Miasto w odniesieniu do przyszłości (WPF) przewiduje dalszy, choć już nie skokowy, wzrost
dochodów ogółem, jak też utrzymanie stałego, umiarkowanego na tle okresu 2016-2019,
poziomu wydatków inwestycyjnych. Zakłada się dalsze utrzymanie wzrostu dochodów z PIT,
choć przewiduje się, że tempo tego wzrostu będzie wolniejsze od obserwowanego w okresie
pomiędzy 2013 a 2019 rokiem.
Wykres 27. Dochody ogółem, dochody z PIT, wydatki oraz wydatki inwestycyjne Tomaszowa
Mazowieckiego pomiędzy 2013 a 2029 rokiem
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Źródło: opracowanie na podstawie matrycy Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek
Miast Polskich)
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Tabela 11. Roczne dochody budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki w latach 2013-2019
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana %

Dochody ogółem

180 706,58

191 286,28

188 989,81

245 664,12

286 448,61

284 359,63

281 749,55

55,9

Dochody bieżące, z tego:

161 207,57

174 752,18

179 639,52

221 815,52

245 386,42

258 061,42

252 027,34

56,3

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

36 930,55

39 136,62

41 808,24

46 281,59

50 446,09

56 206,85

59 049,47

59,9

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2 811,68

2 791,05

1 534,63

2 442,53

2 070,99

2 535,50

2 300,00

-18,2

- z subwencji ogólnej

39 494,73

40 473,30

42 207,84

44 226,82

44 162,70

45 732,12

46 431,95

17,6

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

33 319,61

37 884,63

38 515,50

69 999,53

79 730,00

80 127,03

76 033,36

128,2

- pozostałe dochody bieżące, w tym:

48 651,00

54 466,59

55 573,32

58 865,06

68 976,65

73 459,93

68 212,57

40,2

26 251,21

27 229,79

27 902,47

32 274,42

37 107,12

36 619,18

38 251,70

45,7

Dochody majątkowe, w tym:

19 499,01

16 534,10

9 350,30

23 848,60

41 062,19

26 298,21

29 722,21

52,4

- ze sprzedaży majątku

4 349,36

5 164,79

5 757,98

6 376,00

6 080,36

4 411,01

5 643,30

29,8

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

14 676,49

11 165,70

3 427,28

17 407,43

34 782,77

21 424,80

22 242,51

51,6

- z podatku od nieruchomości

Źródło: opracowanie na podstawie matrycy Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)
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Tabela 12. Roczne dochody budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki – prognoza na podstawie WPF
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Zmiana %

Dochody ogółem

300 839,34

299 502,20

303 891,88

311 786,46

319 822,45

328 069,59

335 533,46

344 145,18

352 904,08

358 809,50

19,27

Dochody bieżące, z tego:

286 418,31

292 162,56

299 891,88

307 786,46

315 822,45

324 069,59

332 533,46

341 145,18

349 904,08

358 809,50

25,27

- dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób fizycznych

59 690,54

61 720,02

63 756,78

65 733,24

67 705,23

69 736,39

71 828,48

73 911,51

75 981,03

78 032,52

30,73

- dochody z tytułu udziału we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych

2 300,00

2 378,20

2 456,68

2 532,84

2 608,82

2 687,09

2 767,70

2 847,96

2 927,71

3 006,76

30,73

- z subwencji ogólnej

47 031,04

48 206,81

49 411,98

50 647,28

51 913,47

53 211,30

54 541,58

55 905,12

57 302,75

58 735,32

24,89

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na
cele bieżące

101 193,93

101 661,50

104 066,98

106 668,66

109 335,38

112 068,76

114 870,48

117 742,24

120 685,80

123 702,94

22,24

- pozostałe dochody bieżące, w tym:

76 202,80

78 196,03

80 199,45

82 204,45

84 259,56

86 366,05

88 525,21

90 738,34

93 006,80

95 331,97

25,10

40 500,00

41 512,50

42 550,31

43 614,07

44 704,42

45 822,03

46 967,58

48 141,77

49 345,32

50 578,95

24,89

Dochody majątkowe, w tym:

14 421,03

7 339,64

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

-

-

- ze sprzedaży majątku

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

-

-

- z podatku od nieruchomości

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
na inwestycje

9 416,03

3 339,64

Źródło: opracowanie na podstawie matrycy Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)
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Tabela 13. Wydatki budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki w latach 2013-2019
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana %

Wydatki ogółem

176 677,96

196 545,31

181 226,37

235 982,99

306 814,49

275 389,89

303 271,54

71,65

Wydatki bieżące, w tym:

151 639,08

161 722,57

165 457,47

201 377,64

218 734,12

233 782,29

243 703,69

60,71

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

74 186,85

75 726,98

77 877,35

78 528,44

83 156,78

86 982,21

92 331,29

24,46

- wydatki na obsługę długu

2 972,82

2 783,94

2 264,99

2 030,15

2 009,80

2 440,81

2 404,99

-19,10

Wydatki majątkowe, w tym:

25 038,88

34 822,74

15 768,90

34 605,35

88 080,38

41 607,61

59 567,85

137,90

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

23 038,88

33 323,06

15 768,90

32 605,35

86 379,78

39 577,61

57 167,85

148,14

3,60

1 670,84

2 234,28

2 549,87

5 522,64

6 795,01

1 404,64

-

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Źródło: opracowanie na podstawie matrycy Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)

Tabela 14. Wydatki budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki – prognoza na podstawie WPF
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Zmiana %

Wydatki ogółem

315 971,38

304 942,20

302 315,88

308 169,26

310 245,25

317 892,39

324 756,26

333 127,98

341 286,88

347 552,30

9,99

Wydatki bieżące, w tym:

278 517,61

280 256,43

281 140,44

285 070,54

289 041,61

297 350,13

301 666,17

306 346,35

312 069,16

317 697,87

14,07

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

96 064,12

97 429,11

98 901,91

100 397,08

101 914,91

103 455,81

105 019,98

106 711,63

108 430,63

110 284,38

14,80

- wydatki na obsługę długu

2 510,60

2 812,83

3 052,05

3 175,28

3 062,89

2 737,90

2 509,40

2 260,06

1 917,14

1 667,58

-33,58

Wydatki majątkowe, w tym:

37 453,77

24 685,76

21 175,44

23 098,72

21 203,64

20 542,27

23 090,09

26 781,63

29 217,72

29 854,43

-20,29

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa
w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:

33 953,77

22 685,76

19 175,44

21 098,72

19 203,64

18 542,27

21 090,09

24 781,63

27 217,72

27 854,43

-17,96

500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- wydatki o charakterze
dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Źródło: opracowanie na podstawie matrycy Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)
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W Tomaszowie Mazowieckim jest obecnie około 37 tys. osób w wieku produkcyjnym, a łączna
liczba podatników kształtuje się na poziomie 52,2 tys. Wg danych GUS średnia aktywność
ekonomiczna ludności osób w wieku produkcyjnym wynosi w Polsce około 73%. Takie
założenia posłużyły do sporządzenia prognozy przychodów podatkowych miasta z PIT. Zakłada
się, że do 2029 roku (okres zbieżny z WPF) dochody ludności z tytułu umów o pracę, rent
i emerytur i działalności gospodarczej będą rosnąć, a jednocześnie zmieniać się będą
liczebności grup podatników ze względu na zmiany demograficzne (obliczeń dokonano na
podstawie prognozowanego tempa wzrostu wynagrodzeń rzędu 3,5% rok do roku
i prognozowanych zmian ilości podatników, tj. zmniejszającej się liczby pracujących,
prowadzących działalność gospodarczą i zwiększającej się liczby osób pobierających renty
i emerytury).
Wykres 28. Prognozowane zmiany dochodów ludności oraz dochodów miasta w tytułu udziału
w dochodach BP z PIT w Tomaszowie Mazowieckim
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Średnio rocznie jeden podatnik w Tomaszowie Mazowieckim przynosił w 2018 roku do
budżetu miasta około 1,1 tys. zł podatku PIT (jako udział JST w podatkach BP). Różnice
widoczne są natomiast w kategoriach podatników. Osoba pracująca lub prowadząca
działalność gospodarczą to już średnio 1,8 tys. zł24 dochodu budżetu miasta. Rosnący poziom
wynagrodzeń wpływa na wzrost tej kwoty.

24

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 poz. 23) kwotę
udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się
mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934.
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Prognozuje się, że przy założeniu 3,5% wzrostu wynagrodzeń, w 2030 roku z jednego
pracującego podatnika miasto może osiągać dochody z PIT rzędu 2,6 tys. zł. Prognozowany
ubytek ludności w wieku produkcyjnym, szacowany w 2027 roku na poziom rzędu 10-11%
oznacza, że przychody podatkowe miasta z tej grupy wiekowej mogą się zmniejszyć łącznie dla
przedziału czasu od 2020 do 2030 roku nawet o kwotę rzędu 56 mln zł. Taka skala utraconych
dochodów budżetu miasta po części zostanie zrekompensowana przez dochody z PIT od osób
pobierających renty i emerytury. Na przechodzenie ludności z wieku produkcyjnego
do poprodukcyjnego miasto zasadniczo nie ma większego wpływu, poza działaniami
wspierającymi aktywność osób w wieku 55+.
Warto przeanalizować prawdopodobny potencjał utraconych dochodów podatkowych z PIT,
które związane są z odpływem migracyjnym. W ostatniej dekadzie z Tomaszowa
Mazowieckiego rok do roku ubywało wskutek ujemnego salda migracji około 200 osób. Jeśli
założymy, że utrzyma się ten negatywny trend, to w perspektywie do 2030 roku wskutek
migracji również ubędzie około 2000 osób, które zasadniczo są w wieku produkcyjnym.
Oznacza to, że ubytek dotyczyć będzie osób, które potencjalnie mogłyby się utrzymywać
z pracy lub działalności gospodarczej. Miasto utraci więc przychody z podatku PIT.
Dla prognozowanej skali odpływu migracyjnego suma utraconych dochodów z podatku PIT
dla Tomaszowa Mazowieckiego może wynieść łącznie około 22,4 mln zł.
Wykres 29. Hipotetyczna skala utraconych przychodów budżetu miasta z tytułu PIT związana
z odpływem migracyjnym w okresie 2020-2029
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Prognozowane przychody
podatkowe z PIT - wariant bez
odpływu migracyjnego

52,08 53,90 55,79 57,74 59,76 61,86 64,02 66,26 68,58 70,98

Prognozowane przychody
podatkowe z PIT - wariant z
odpływem migracyjnych 200
osób/rok

51,52 53,03 54,58 56,18 57,83 59,52 61,25 63,04 64,87 66,76

Różnica utraconych przychodów 0,56

0,87

1,21

Źródło: opracowanie własne
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1,56

1,94

2,34

2,77

3,22

3,71

4,22

Prognoza zmian dochodów z tytułu udziału JST w dochodach BP z PIT pozwala również ocenić
realność założeń WPF w odniesieniu do części prognozowanych dochodów. Prognozy ujęte
w WPF dla 2029 roku wskazują, że poziom dochodów z PIT w Tomaszowie Mazowieckim
wyniesie około 78 mln. Prognoza sporządzona na potrzeby niniejszego opracowania wskazuje
również wzrost dochodów miasta z tego źródła. Prognoza ujęta w WPF jest bardziej ostrożna.
Jednocześnie istotnym ryzykiem dla przyszłych prognoz finansowych jest przyszły poziom
wzrostu wynagrodzeń, który zależy od sytuacji gospodarczej w kraju.
Tabela 15. Prognozy zmian dochodów ludności oraz dochodów miasta w tytułu udziału w dochodach
BP z PIT w Tomaszowie Mazowieckim (mln zł)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Z tytułu umów o pracę

892,4

911,2

930,3

949,8

969,8

990,2

1011,0

1032,2

1053,9 1076,0

Z tytułu rent i emerytur

527,4

580,0

633,8

688,7

744,7

801,9

860,4

920,0

980,9 1043,1

Z tytuły działalności gosp.

397,9

406,3

414,8

423,5

432,4

441,5

450,7

460,2

469,9

479,7

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

1875,3 1955,1 2036,5

2119,6

2204,5 2291,2

2379,7

2470,0

77,77

80,72

Z tytułu umów zlecenie
i dzieło
Pozostałe
Razem
Prognoza dochodów
podatkowych BM z PIT

61,29

63,89

66,55

69,27

72,04

74,88

2028

2029

2562,2 2656,4
83,73

86,81

Źródło: opracowanie własne

W WPF założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, jak też subwencji ogólnej
na poziomie około 25%. Przyglądając się progresowi dochodów z podatku od nieruchomości
w okresie pomiędzy 2013 a 2019 zauważamy, że wzrost był wyższy od tego prognozowanego
(wynosił 45,7%). Warto jednak zwrócić uwagę, że w ciągu trzech ostatnich lat, tj. w okresie
2017-2019, wzrost ten był bardzo nieduży, wynosił około 1% rok do roku. Ponadto warto
przypomnieć, że w Tomaszowie Mazowieckim rozwój budownictwa mieszkaniowego jest na
umiarkowanym poziomie. W dekadzie poprzedzającej sporządzenie WPF w mieście powstało
łącznie około 4,5% nowych mieszkań. Wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości można
jednocześnie upatrywać we wzroście aktywności gospodarczej.
W przypadku dochodów pochodzących z subwencji ogółem warto zwrócić uwagę na prognozy
demograficzne, które przewidują, że liczba osób w wieku pomiędzy 0-14 lat istotnie się
zmniejszy w perspektywie do 2030 roku. Wg prognoz może to być skala rzędu 13-18%
obecnej liczebności tej grupy wiekowej. Dane za okres 2013-2019 wskazują, że wzrost
dochodów pochodzących z subwencji ogólnej w budżecie miasta wynosił 17,6%.
Mając na uwadze powyższe dane wydaje się, że przyszłe prognozy dla budżetu ujęte w WPF
mogą się spełnić, jednak obarczone są szeregiem ryzyk. Pierwszą z nich jest tempo rozwoju
gospodarczego oraz wzrostu wynagrodzeń (a tym samym rent i emerytur) w wymiarze
krajowym oraz lokalnym. Te czynniki wpływać będą na poziom dochodów miasta z PIT, jak też
poziom dochodów z podatku od nieruchomości. Nie bez znaczenia jest również skala odpływu
migracyjnego, która hamować będzie wzrost dochodów miasta (zarówno z podatku PIT,
od nieruchomości – poprzez niższy popyt na nowe mieszkania i zakładanie działalności
57

gospodarczych poza miastem, jak też subwencji ogólnej – poprzez malejący potencjał
reprodukcyjny miasta). Prognoza wskazuje również na kurczącą się liczbę osób w wieku
szkolnym, co wpływać będzie bezpośrednio na wysokość subwencji oświatowej, jak też
środków, które docierają do mieszkańców miasta w ramach programu 500+ (wpływ na lokalny
obiegu gospodarczy).
Wykres 30. Podstawowe źródła dochodów budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
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Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)

Plan budżetu miasta na kolejne lata został zbudowany w oparciu o założenia wzrostu
dochodów z rożnych źródeł. Jednocześnie plan wydatków został zbudowany w sposób
zbilansowany, co widoczne jest na poniższym wykresie (dochody bieżące są wyższe od
wydatków).
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Wykres 31. Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Tomaszów Mazowiecki na podstawie Rb
i WPF
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Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)

Podstawą przyszłej stabilności budżetu miasta jest prognozowana nadwyżka operacyjna, która
pozwoli w sposób stabilny i zrównoważony regulować zobowiązania kredytowe. Korzystna
sytuacja budżetu miasta widoczna była w danych dot. nadwyżki operacyjnej w okresie od
2015 do 2018 roku. Rosnące dochody budżetu miasta pozwoliły zrealizować szereg inwestycji
w mieście, co wiązało się jednocześnie z zaciągnięciem zobowiązań kredytowych i wzrostem
spłaty rat kredytowych w okresie pomiędzy 2018 a 2021 rokiem.
Wykres 32. Spłata rat kapitałowych oraz nadwyżka operacyjna (Db-Wb) budżetu Tomaszowa
Mazowieckiego
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Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)
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Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie WPF wskazuje na stabilną sytuację
budżetu miasta, odnoszącą się do poziomu zaciągniętego zobowiązania kredytowego
(rocznych poziomów spłat rat kredytowych) oraz jednocześnie bieżących zobowiązań
finansowych miasta (realizacja zadań miasta) i poziomu dochodów o czym świadczy niższej
zaprezentowany wykres. Średnia z art. 243 informuje o tym na jakim poziomie ustala się
bezpieczny poziom rat kredytowych w stosunku do bieżących zobowiązań finansowych miasta
i jego zdolności budżetowych, natomiast wskaźnik (R+O)/Db wskazuje na realny poziom
zobowiązań spłaty rat kredytowych w relacji do budżetu. W przypadku relacji tych dwóch
danych widoczne jest, że poziom rat kredytowych nie przekracza w planie finansowym
ustalonego, bezpiecznego poziomu.
Miasto w perspektywie nadchodzącej dekady spłacać będzie regularnie swoje zobowiązania
kredytowe, planując m. in. przyszłe wydatki majątkowe na poziomie umiarkowanym
w porównaniu do przedziału czasowego 2017-2020.
Wykres 33. Wskaźnik spłaty zobowiązań budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego
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Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)
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Wykres 34. Wydatki majątkowe, kwota długu oraz wydatki na obsługę długu w Tomaszowie
Mazowieckim
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Źródło: matryca Analiza Rb i WPF dla Tomaszowa Mazowieckiego (Związek Miast Polskich)

1.3. Stan aktywności społecznej mieszkańców
Stan aktywności społecznej mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego oceniono poprzez
analizę wskaźników dotyczących organizacji pozarządowych, uczestnictwa w kulturze
i wyborach, a także budżetu obywatelskiego.
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Jak wynika z danych GUS, w roku 2019 w mieście działało 156 stowarzyszeń i organizacji
społecznych oraz 27 fundacji. W porównaniu do okresu 2011-2015, nastąpił wzrost
aktywności w tym obszarze.
Wykres 35. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w Tomaszowie Mazowieckim w latach
2011-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Jednak porównując Tomaszów z gminami należącymi do grupy porównawczej widzimy,
że zarówno liczba organizacji społecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, jak i nowo
zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców jest
tu nieco mniejsza.
Mniejsza jest również kwota wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych
przypadająca na 1000 mieszkańców. W roku 2018 było to 32,7 tys. złotych (5,8 tys. złotych
więcej niż w 2014), podczas gdy średnia w grupie porównawczej przekraczała 38,4 tys. złotych
(7,3 tys. złotych więcej niż w 2014).
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego w wydatkach bieżących
wynosił w Tomaszowie 1-1,1%, natomiast w grupie porównawczej 1,1-1,3%.
Tabela 16. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców i nowo zarejestrowane fundacje,
stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców – dane porównawcze
Wskaźnik
Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
Nowo zarejestrowane fundacje,
stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10
tys. mieszkańców

Obszar

2014

2015

2016 2017 2018

Tomaszów Mazowiecki

2,5

2,7

2,8

2,9

2,8

Grupa porównawcza

2,8

2,9

3,1

3,3

3,1

Tomaszów Mazowiecki

1,4

1,5

1,6

1,8

1,3

Grupa porównawcza

1,4

1,6

1,7

1,9

1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Mniejsza aktywność mieszkańców Tomaszowa jest widoczna również w zakresie uczestnictwa
w kulturze. Na 1000 ludności miasta w roku 2018, w imprezach kulturalnych uczestniczyło 3,5
tys. osób podczas, gdy analogiczna wartość dla grupy porównawczej wynosiła 4,6 tys. osób. W
okresie 2014-2018 w grupie porównawczej obserwujemy stały wzrost wartości tego
wskaźnika. W Tomaszowie takie zjawisko nie występuje.
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Brak nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Tomaszowa był
diagnozowany już na etapie tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020.
Wykres 36. Liczba uczestników imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemanaliz.pl

Aktywność mieszkańców Tomaszowa w wyborach samorządowych jest stała, i nieco większa
niż średnia w grupie porównawczej.
Wykres 37. Frekwencja wyborcza - wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, I tura (%)
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44

2014

2015

2016

2017

2018

Tomaszów Mazowiecki

51,4

51,4

51,4

51,4

51,8

grupa porównawcza

46,9

46,9

46,9

46,9

51,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Do tej pory w Tomaszowie Mazowieckim zrealizowano pięć edycji Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego. W latach 2015-201725 funkcjonował podział na projekty ogólnomiejskie
oraz lokalne, natomiast w latach 2018 i 2019 na projekty infrastrukturalne i społeczne.
Łatwo dostrzec dużo większą liczbę składanych projektów w pierwszych trzech edycjach,
a także spadek liczby mieszkańców oddających swój głos w TBO w edycjach w roku 2018
i 2019. Najwięcej głosów oddano w roku 2017 – zagłosowało wówczas prawie 12,5 tys. osób
(co roku bardziej aktywne są w tym zakresie kobiety). Spadek zainteresowania może
25

Mówiąc o projektach złożonych w roku 2015 mamy na myśli projekty przeznaczone do realizacji w roku 2016 (edycja 2016).
Analogicznie w kolejnych latach.
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świadczyć o tym, że mieszkańcy chętniej angażują się w przedsięwzięcia realizowane w ich
bliskim otoczeniu, aniżeli ponadlokalne. Warto również zwrócić uwagę, że składane projekty
dużo częściej mają charakter infrastrukturalny, aniżeli społeczny, czyli są to głównie projekty
twarde, których efektem jest powstanie nowego lub remont istniejącego obiektu. W edycji
z roku 2020 (głosowanie odbyło się w roku 2019) zwyciężyły trzy projekty infrastrukturalne
(wszystkie dotyczyły działań w zakresie sportu i rekreacji) oraz pięć społecznych, natomiast
rok wcześniej były to odpowiednio dwa i trzy projekty. Liczba projektów społecznych mogła
wzrosnąć z uwagi na wydzielenie odrębnej puli środków na ten typ projektów.
Tabela 17. Aktywność mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego
Edycja

Liczba złożonych
projektów

Liczba ważnych oddanych głosów

Liczba projektów zwycięskich

2015

48

6 574

10

2016

36

7 690

8

2017

45

11 751

10

2018

27

9 432

5

2019

26

7 140

8

Źródło: opracowanie własne

1.4. Dostępność i jakość infrastruktury oraz usług dla mieszkańców,
przedsiębiorców, przyjezdnych
1.4.1. Infrastruktura społeczna i usługi publiczne
Edukacja
W Tomaszowie Mazowieckim działa 11 szkół podstawowych i 14 przedszkoli. Placówki te
połączono w zespoły, w tym jeden przedszkolny oraz 10 szkolno-przedszkolnych. Jedna szkoła
podstawowa z racji dużej liczby uczniów, funkcjonuje samodzielnie. 26
W tomaszowskich szkołach podstawowych w roku 201827 naukę pobierało 5,1 tys. uczniów,
w tym 81 uczniów w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz czterech
uczniów niepełnosprawnych nauczanych indywidualnie. Współczynnik skolaryzacji netto
wyniósł 100,92 przekraczając analogiczną wartość dla powiatu tomaszowskiego (94,73),
województwa łódzkiego (94,41) oraz kraju (93,85).
26

27

www.tomaszow-maz.pl (dostęp z dnia 18.06.2020)
Brak danych za rok 2019
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Na jeden oddział w szkole przypadało 19 uczniów, czyli o dwóch mniej niż w województwie
łódzkim i kraju.
Jak wynika z danych przedstawionych w poniższej tabeli, w przypadku pozostałych rodzajów
placówek liczba uczniów przypadających na jeden oddział jest w Tomaszowie Mazowieckim
wyższa niż na poziomie województwa łódzkiego i kraju.
Tabela 18. Liczba szkół i ich uczniów w Tomaszowie Mazowieckim w roku 2018

Liczba
placówek

Liczba
uczniów

Liczba uczniów
przypadających na jeden
oddział

Szkoła podstawowa

15

5 099

19 (łódzkie – 21; kraj – 21)

Szkoła branżowa I stopnia

3

187

23 (łódzkie – 17; kraj – 20)

Szkoła ogólnokształcąca

8

1 725

33 (łódzkie – 26; kraj – 26)

Szkoła policealna

8

896

24 (łódzkie – 21; kraj – 19)

Szkoła artystyczna

3

288

Szkoła średnia zawodowa

6

1 844

Technika dla młodzieży bez
specjalnych

5

1 753

Typ placówki

29 (łódzkie – 23; kraj – 23)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

O stosunkowo dobrej sytuacji miasta możemy mówić w przypadku opieki nad dziećmi do lat 3.
Liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3
systematycznie wzrasta i w roku 2018 wyniosła 118 (wartość dla całego powiatu: 73; dla
województwa łódzkiego: 116). W porównaniu do roku 2012 wartość wskaźnika wzrosła ponad
dwukrotnie.
Choć średnia liczba dzieci w przedszkolach systematycznie spada, to od lat obserwujemy stały
wzrost wskaźnika skolaryzacji, zarówno w przypadku dzieci w wieku 3-5 lat, jak i 6-latków.
W roku 2018 wyniósł odpowiednio 96,6 i 91,4, przewyższając wartości odnotowane
w gminach należących do grupy porównawczej.
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Wykres 38. Przedszkola – skolaryzacja – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Wzrasta również liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku
do lat 3 – z 68 w roku 2014 do 122 w 2018 (wartość dla całego powiatu: 76; dla województwa
łódzkiego: 124). Również według danych udostępnionych przez Urząd Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim, liczba miejsc w żłobkach rośnie. W roku 2020 wyniosła 223, a więc o 30 więcej
niż w 2019 roku i o 50 więcej niż na koniec 2018 roku. Większość miejsc oferowana jest przez
placówki niepubliczne (128), których w mieście działa cztery.
Należy zaznaczyć, że według danych statystycznych z Wydziału Ewidencji Ludności
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, liczba dzieci w wieku
do lat 3 maleje i na dzień 30 czerwca 2020 wyniosła 1 464. W analogicznym okresie w roku
2019 (zgodnie z GUS) była to liczba 1 629.
Tabela 19. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2018-2020
Liczba placówek

Rok

Liczba
miejsc
ogółem

Placówka
publiczna

Liczba miejsc

Placówka
niepubliczna

Placówka

Placówka
publiczna

niepubliczna

Żłobek

Żłobek

Klub
dziecięcy

Żłobek

Żłobek

Klub
dziecięcy

1

2

1

95

58

20

Lista
oczekujących
(lista
rezerwowa)

Liczba
dzieci w
wieku 0-3

71

1684

2018
173
31.12.2018

66

2019
173

1

2

1

95

58

20

50

1629

50

1580

54

1464

30.06.2019
0
2019
193

1

3

0

95

98

223

1

4

0

95

128

31.12.2019

2020

(klub
dziecięcy
przekształcił
się w żłobek
prywatny)
0

30.06.2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Tomaszowie Mazowieckim

Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli, pomimo rosnącej dostępności usług
opiekuńczych, części rodziców nadal nie udaje się uzyskać miejsca dla swojego dziecka (listy
oczekujących). Niemożność zapewnienia opieki może prowadzić do wielu negatywnych
zjawisk, takich jak przymusowa rezygnacja z pracy (co może negatywnie odbijać się na
kondycji finansowej rodzin), a nawet rezygnacja z potomstwa.
Warto również wspomnieć, że stosunek liczby miejsc w żłobkach do liczby dzieci w wieku
do 3 lat, wynosi w Tomaszowie 5,6% (rok 2018), natomiast w grupie porównawczej 7,9%.

Ochrona zdrowia i stan zdrowia ludności
Według danych GUS, w roku 2019 w Tomaszowie Mazowieckim działały 44 przychodnie oraz
trzy praktyki lekarskie. Wskaźnik liczby przychodni w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
wyniósł 7, a więc był wyższy lub taki sam jak na obszarze jednostek terytorialnych wyższego
rzędu.
Niespełna 3/4 wszystkich porad lekarskich w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
których udzielono w roku 2019 w powiecie tomaszowskim, odbyło się w Tomaszowie
Mazowieckim. Było to dokładnie 607 tys. porad, czyli o 15,9% więcej niż w roku 2012
(najstarsze dostępne dane) i 0,9% więcej niż rok wcześniej.
W roku 2018 liczba porad w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców wyniosła 6 365, a więc była
najwyższa w całym okresie 2014-2018.28 Wartość wskaźnika w Tomaszowie Mazowieckim
przewyższała średnią dla gmin w grupie porównawczej, co może świadczyć o gorszym stanie
zdrowia mieszkańców miasta, bądź ich niższej samoocenie w tym zakresie (częstsza potrzeba
zasięgania porady lekarskiej).

28

Brak możliwości porównania dla roku 2019.
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Wykres 39. Porady lekarskie na 1000 ludności – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

W tym miejscu warto zaznaczyć, że liczba zgonów osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności
w tym wieku wśród mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego od lat jest nieco wyższa niż ma
to miejsce w grupie porównawczej. Również wskaźnik liczby zgonów z powodu zachorowania
na nowotwory i choroby układu krążenia, choć niższy niż przed laty, przewyższa średnią
dla gmin z grupy porównawczej.
Tabela 20. Zgony w przeliczeniu na 1000 ludności – dane porównawcze
Wskaźnik
Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000
ludności w tym wieku

Obszar

2014

2015

2016

2017

2018

Tomaszów Mazowiecki

20,1

19,5

16,3

17,3

16,2

Grupa porównawcza

18,9

18,5

17,7

16,9

15,9

8,4

8,4

7,8

7,8

7,8

7,1

7,4

7,1

7,1

7,1

Zgony z powodu zachorowania na nowotwory Tomaszów Mazowiecki
i choroby układu krążenia na 1000 ludności
Grupa porównawcza

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

W mieście działają 24 apteki, a wskaźnik dostępności do nich jest korzystniejszy
niż w powiecie, województwie i kraju – w roku 2019 wyniósł 2 582.
Zgodnie z danymi za 2020 rok, liczba umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego wynosiła 66. Umowy zawarto z 55
świadczeniodawcami. Najwięcej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (19 umów)
oraz podstawowej opieki zdrowotnej (17 umów).
Tabela 21. Liczba świadczeniodawców oraz umów podpisanych z NFZ, na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego w roku 2020

Rodzaj świadczenia

Liczba zawartych umów Liczba świadczeniodawców

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

19

15

Podstawowa opieka zdrowotna

17

15

Leczenie szpitalne

9

4

Leczenie stomatologiczne

6

6

Rehabilitacja lecznicza

5

5

68

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

4

4

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

3

3

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1

1

Opieka paliatywna i hospicyjna

1

1

Programy pilotażowe

1

1

66

55

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informatora o zawartych umowach
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Provider/Search?Branch=05

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej swoje usługi w 2020 roku mieszkańcom Tomaszowa
świadczą:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Poradnia Rodzinna - Jarosław Krawczyk
Poradnia Rodzinna Jacek Patykowski
Centrum Medyczne ALMED
NZOZ MED-KOM
NZPOZ PRZY ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ PPH TOMA SP. Z O.O.
MIRMED
NZOZ MEDICA
NZOZ MULTIMED
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
NZOZ TOM-MED
ESKULAP Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia Lekarska "BIAMED"
"PROMYK" ŚMIETANKA Sp.j.
NZOZ SPÓŁKA LEKARSKA "ZDROWIE"
NZOZ "CENTRUM ZDROWIA"

Leczenie szpitalne realizowane jest przez:
1
2
3
4

MIRMED
Tomaszowskie Centrum Zdrowia
Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED Sp. z o.o.
NZOZ "OPTICA" Beata Dobrzańska-Najdyhor, Beata Matulska Sp.j.

Kultura
Wydatki ogółem z budżetu gminy w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wyniosły w roku 2019 prawie 7,9 mln złotych, co stanowiło 2,6% ogółu wydatków Tomaszowa
Mazowieckiego w tym roku. Kwota ta jest zdecydowanie większa niż w latach ubiegłych
(pomijając rok 2018, kiedy to kwota wydatków przekroczyła 21 mln złotych). Tym samym
wzrosły wydatki na kulturę w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta, choć nadal pozostały niższe
niż na terenie jednostek terytorialnych wyższego rzędu.
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Wykres 40. Wydatki na 1 mieszkańca w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Mieszkańcy Tomaszowa mogą korzystać z oferty trzech bibliotek. Dostęp do tego typu
placówek, choć z roku na rok wzrasta, jest w mieście dużo mniejszy niż na pozostałych
obszarach odniesienia (zdecydowanie większa liczba osób przypadających na jedną bibliotekę
– wyjątek stanowi grupa porównawcza, gdzie różnica nie jest tak znaczna). Skala czytelnictwa
wśród mieszkańców jest nieco mniejsza niż w województwie łódzkim czy kraju, lecz biorąc pod
uwagę liczbę wypożyczeń w przeliczeniu na jednego czytelnika widzimy, że mieszkańcy
Tomaszowa czytają więcej niż ludność zamieszkująca na terenie jednostek terytorialnych
wyższego rzędu oraz jednostek z grupy porównawczej.
Jeśli chodzi o uczestnictwo w imprezach organizowanych przez centra, domy i ośrodki kultury,
to aktywność mieszkańców Tomaszowa jest mniejsza niż ma to miejsce w całym
województwie i kraju. Niemniej zainteresowanie tego typu wydarzeniami jest dużo większe
niż w przypadku zainteresowania ofertą biblioteczną. Niemniej należy zaznaczyć,
że dostępność do instytucji, jakimi są domy czy centra kultury jest w Tomaszowie stosunkowo
niska (większa liczba osób przypadających na jedną tego typu instytucję), choć i tak dużo
większa niż w przypadku jednostek terytorialnych z grupy porównawczej.
O dużej dostępności możemy mówić w przypadku kin. Ten rodzaj rozrywki budzi z roku na rok
coraz większe zainteresowanie widoczne w szybko rosnącej liczbie widzów (jest to trend
ogólnopolski, jak również to, że kino jest obszarem największej aktywności kulturalnej
Polaków).
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Skala korzystania z oferty muzealnej jest w Tomaszowie stosunkowa mała, natomiast
widocznie wzrosło zainteresowanie udziałem w imprezach masowych, co może wynikać
z rosnącej liczby tego typu imprez w mieście.29 Niemniej nadal istotnym problemem miasta
w zakresie kultury może być brak bazy do realizacji dużych wydarzeń kulturalnych.30
Tabela 22. Instytucje kultury i skala uczestnictwa w kulturze - dane porównawcze31
Obiekt

Dana/wskaźnik

2012

Biblioteki i filie
czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) w
ciągu roku

2014

2016

2018

3

3

3

3

1 687

1 590

1 442

1 592

16 364

16 128

15 900

15 622

ludność na 1 placówkę biblioteczną
Tomaszów Mazowiecki
grupa porównawcza

12 836

powiat tomaszowski

4 690

łódzkie

4 404

Polska

4 264

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności
Biblioteki

Tomaszów Mazowiecki

139

140

133

128

grupa porównawcza

117

powiat tomaszowski

117

łódzkie

151

Polska

159

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach
Tomaszów Mazowiecki

24,5

26,1

26,5

23,2

grupa porównawcza

18,7

powiat tomaszowski

19,1

łódzkie

19,4

Polska

17,1

placówki
imprezy
uczestnicy imprez

3

3

4

5

284

233

370

446

55 123

29 616

32 616

32 002

840

458

511

524

liczba uczestników imprez na 1000 mieszkańców
Centra, domy i
ośrodki kultury,
kluby i świetlice

Tomaszów Mazowiecki
grupa porównawcza

962

powiat tomaszowski

592

łódzkie

674

Polska

1 028

liczba osób na ośrodek kultury
Tomaszów Mazowiecki

21 874

29

21 570

15 943

12 594

Rosnąca pozycja tzw. kultury masowej została wskazana jako jedno z zagrożeń w sferze kultury - na podstawie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020.
30
Na podstawie wywiadu grupowego z liderami społecznymi przeprowadzonego w dniu 5 marca 2020 roku.
31 Z uwagi na brak danych za rok 2019 dla grupy porównawczej, całość danych prezentowana jest dla roku 2018.
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Obiekt

Dana/wskaźnik

2012

2014

2016

2018

grupa porównawcza

37 749

powiat tomaszowski

7 345

łódzkie

12 231

Polska

9 066

grupy artystyczne
członkowie grup artystycznych
obiekty
widzowie

19

25

36

40

315

289

818

548

1

1

2

2

10 124

18 830

50 786

208 899

242

258

64

62

liczba ludności na 1 miejsce w kinach stałych
Kina

Tomaszów Mazowiecki
powiat tomaszowski

117

łódzkie

179

Polska

132

placówki łącznie z oddziałami

-

2

1

1

zwiedzający

-

86 182

14 460

10 708

-

1 332

227

170

zwiedzający muzea i oddziały na 1000 ludności
Muzea

Imprezy masowe

Tomaszów Mazowiecki
grupa porównawcza

372

powiat tomaszowski

91

łódzkie

380

Polska

992

imprezy

-

3

8

13

uczestnicy

-

4 500

18 420

37 400

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz MRL (systemanaliz.pl)

Szczegółowej wiedzy nt. problemów i potencjałów Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie
przemysłów czasu wolnego dostarczyła analiza sporządzona przez zespół ds. przemysłów
czasu wolnego (PCW).
Do barier rozwoju przemysłów czasu wolnego w Tomaszowie Mazowieckim wg zespołu ds.
PCW zalicza się:
1. Mało sprecyzowany wizerunek miasta, z którym mogliby identyfikować się mieszkańcy.
2. Słaba rozpoznawalność regionu na rynkach krajowych i zagranicznych.
3. Nakładanie się i „przechwytywanie” kompetencji podmiotów działających w obszarze
turystyki.
4. Niedostateczne systemowe i strategiczne podejście do marketingu PCW.
5. Niedostateczna infrastruktura i wyposażenie instytucji kultury dla realizacji
nowoczesnej oferty.
6. Niskie nasycenie instytucji kultury i obiektów turystycznych nowoczesnymi
technologiami informacyjno – komunikacyjnymi (ICT), co ogranicza dostęp do oferty.
7. Niska lub niewystarczająca nowoczesność oferty instytucji kultury.
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8. Niski poziom usług turystycznych (noclegi, gastronomia).
9. Niski poziom komercjalizacji produktów turystycznych.
10. Niewystarczający poziom finasowania w kontekście profesjonalizacji działań.
11. Oparcie funkcjonowania organizacji pozarządowych i klubów sportowych na
finansowaniu działań z dotacji JST – ograniczone korzystanie z zewnętrznych źródeł
finansowania.
Do potencjałów miasta zespół wg zespołu ds. PCW zalicza się:
1. Unikatowa marka sportowa – Arena Lodowa.
2. Mocne marki turystyczne: Niebieskie Źródła, Groty Nagórzyckie, Skansen Rzeki Pilicy.
3. Autentyczna tożsamość lokalna miasta w aspekcie historyczno – przyrodniczym oraz
rekreacyjno – sportowym.
4. Atrakcyjne, zróżnicowane warunki geologiczne, przyrodnicze, krajobrazowe
i geograficzne pozwalające na uprawianie turystyki rodzinnej, kwalifikowanej oraz
różnych dyscyplin sportowych, w tym sportów ekstremalnych.
5. Centralne położenie w Polsce i doskonała dostępność drogowa miasta z dużych
ośrodków miejskich.
6. Nowa marka kulturalna „Love Polish Jazz Festival”.
7. Doświadczone instytucje kultury.
8. Stabilizująca się funkcja miejsca, w którym odbywają się najważniejsze imprezy
sportowe w łyżwiarstwie szybkim na świecie.
9. Historia miasta, pałac założycieli miasta, „hrabski ogród” jako kanwa do tworzenia
turystycznych tras tematycznych.
10. Pozytywny tzw. „marketing szeptany” w odniesieniu do obiektów turystycznych,
sportowych i kulturalnych.
11. Tradycje sportowe miasta.
12. Uczelnia wyższa kształcąca młodzież w kierunkach turystycznych i menadżersko –
sportowych.
13. Nowe miejsca rekreacji: Park Bulwary, Przystań nad Pilicą.
14. Stopniowa poprawa jakości miejskich obiektów sportowych.
15. Bliskie położenie OPO COS w Spale.

Pomoc społeczna
Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w całym kraju
systematycznie spada. W Tomaszowie Mazowieckim w roku 201832 wyniosła 556 osób, co jest
wartością niższą niż w skali całego powiatu (589 osób), lecz wyższą niż w województwie
łódzkim (533 osoby) i średnio w kraju (513 osób). Średnia wartość wskaźnika w latach 2011-

32

Brak danych za rok 2019.
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2018 wyniosła 842 i podobnie jak liczba beneficjentów, była niższa niż średnia w powiecie
(899), lecz wyższa niż w kraju (706) i województwie (699).
Tym samym udział beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie ludności
ogółem uległ zmniejszeniu i w roku 2018 wyniósł 5,6%. Jest to nieco mniej niż w powiecie
tomaszowskim, natomiast więcej niż w skali województwa i kraju.
Wykres 41. Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności oraz udział
beneficjentów w ogóle ludności
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w przeliczeniu na 1000
mieszkańców spada, natomiast wciąż pozostaje wyższa niż w grupie porównawczej.
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0,0

Wykres 42. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej (ogółem) na 1000 mieszkańców analiza porównawcza
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Coraz niższa wartość wskaźnika jest też konsekwencją malejącej liczby gospodarstw
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. W porównaniu do roku 2011
liczba ta spadła o 36,4%, a z pomocy korzystały 2 033 tomaszowskie rodziny (większość
poniżej kryterium dochodowego – 1 623 rodziny).
W związku z powyższym wartość wskaźnika liczby gospodarstw domowych korzystających
ze środowiskowej opieki społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców również spadła,
niemniej pozostała wyższa niż w grupie porównawczej.
Wykres 43. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej opieki społecznej
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – analiza porównawcza
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Dane MOPS wskazują, że w 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim było 1451
jednoosobowych gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej i ich liczba
spadła od 2014 roku o 119 gospodarstw, co stanowiło 7,6%. Dla porównania tempo spadku
ilości gospodarstw domowych ogółem korzystających z pomocy społecznej w tym czasie
wynosiło 27,9%.
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Wykres 44. Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej
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Źródło: dane MOPS w Tomaszowie Mazowieckim

W roku 2019 mieszkańcy miasta mogli korzystać z opieki trzech placówek stacjonarnej
pomocy społecznej, w tym dwóch domów pomocy społecznej, które dysponowały 308
miejscami. Korzystało z nich 303 mieszkańców, najczęściej osoby w podeszłym wieku (200
osób).
W porównaniu do jednostek terytorialnych wyższego rzędu, liczba mieszkańców DPS
w przeliczeniu na 1000 ludności była w Tomaszowie wyższa (5 osób; po 3 na pozostałych
obszarach).
Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne na dzieci systematycznie spada – z 2 930 w roku
2011 do 2 111 według ostatnich dostępnych danych GUS (rok 2018). Niemniej udział dzieci
w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym
wieku, jest w Tomaszowie nadal wyższy niż w powiecie, województwie czy kraju.
Świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+ w roku 2018 pobierało 8 tys. rodzin (591
mniej niż w roku 2017), a liczba dzieci objętych tym wparciem wyniosła 12 323 (907 mniej niż
rok wcześniej).
Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom powiatu tomaszowskiego
pozostają od lat niezmienne. Są to:
- bezrobocie (średnio 1,9 tys. rodzin rocznie),
- niepełnosprawność (średnio 1,6 tys. rodzin rocznie),
- ubóstwo (średnio 1,3 tys. rodzin rocznie),
- długotrwała lub ciężka choroba (średnio 1,1 tys. rodzin rocznie).
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Od co najmniej 2016 roku obserwujemy spadek liczby rodzin korzystających z pomocy
społecznej z ww. powodów.
Wykres 45. Najczęstsze powody przyznawania pomocy społecznej w powiecie tomaszowskim w latach
2014-2019
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dziedziczenie ubóstwa przez osoby korzystające z pomocy społecznej zostało zidentyfikowane
jako jedna ze słabych stron miasta, w dokumencie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2020. Przeprowadzona
wówczas diagnoza wskazała, że zagrożeniami występującymi w sferze społecznej miasta są
m.in. zjawisko uzależnienia od pomocy społecznej (tu zwrócono również uwagę na osoby
z niepełnosprawnością), wyuczona bezradność klientów pomocy społecznej, a także wzrost
liczby rodzin niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo.
Z danych GUS wynika, że problemami, które w skali powiatu (na przestrzeni lat 2014-2019)
utrzymują się na stałym poziomie są bezdomność oraz trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z zakładu karnego (odpowiednio 87 i 28 decyzji w roku 2019, a więc
stosunkowo niedużo w porównaniu do najczęstszych powodów przyznawania pomocy).
Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Mazowieckim za lata 2015-2019 pokazują, że od lat niezmiennie najwięcej mieszkańców
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miasta korzysta z zasiłków celowych33, dodatków mieszkaniowych, zasiłków okresowych34,
zasiłków celowych na zakup artykułów żywnościowych oraz zasiłków stałych35.
Tabela 23. Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w latach 20152019
Rodzaj świadczenia

2015

2016

2017

2018

2019

zasiłek stały

876

874

878

832

788

zasiłek okresowy

145

1 072

1 133

1 051

959

2 079

1 780

1 546

1 313

1 227

88

63

96

97

83

2

5

117

117

zasiłek celowy
zasiłek celowy specjalny
zdarzenia losowe
środki czystości dla podopiecznych

318

131

131

schronienie

0

sprawienie pogrzebu

8

5

11

10

14

opłacenie pobytu w DPS

187

201

232

239

254

składki na ubezpieczenie zdrowotne

676

700

712

655

697

usługi opiekuńcze

8

56

65

70

77

87

specjalistyczne usługi opiekuńcze

2

2

2

1

3

mieszkanie chronione
potwierdzenie prawa do świadczenia zdrowotnego na
okres 90 dni
opłacenie posiłków dla dzieci w żłobku, przedszkolu,
szkole
opłacenie posiłków dla osób dorosłych

6

6

23

16

16

90

114

119

124

124

1 340

1 164

774

664

693

324

330

337

304

99

853
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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Może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu.
34 Świadczenie to przyznawane jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze
względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub gospodarującej w rodzinie.
35 Świadczenie obowiązkowe gminy, przyznawane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.
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Polityka senioralna
W Tomaszowie Mazowieckim podobnie jak w całym kraju zauważalny jest proces starzenia się
społeczeństwa, implikuje to konieczność zapewnienia opieki seniorom, którzy są jej
pozbawieni ze strony rodziny, bądź rodzina nie jest w stanie zapewnić w należyty sposób
takiego wsparcia. Od kilku lat zauważalny jest wzrost liczby osób chętnych i korzystających z
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Osoby samotne i długotrwale chore wymagają
pomocy w formie usług opiekuńczych.
W roku 2019 w mieście funkcjonowały 4 kluby seniora. Seniorzy w Tomaszowie Mazowieckim
są aktywną i zorganizowaną społecznością. Działają w zrzeszeniach nieformalnych (tzw.
klubach seniora). Aktywizację seniorów prowadzi też kilka prężnie działających organizacji
pozarządowych. W mieście powołano również Tomaszową Radę Seniorów.
Kluby seniora w Tomaszowie Mazowieckim (grupy nieformalne):
1.
2.
3.
4.

Klub Seniora 50+ (około 20 osób).
Klub Seniora „Niezapominajki” (około 70 osób).
Klub Seniora (około 40 osób).
Klub Seniora „Słoneczna Jedynka” (98 osób).

Wykaz organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze:
1. Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2. Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki Koło Nr 21.
3. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki,.
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko – Powiatowy.
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miejskie Nr 2.
6. Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek.
7. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.
8. Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „PASJA”.
9. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tomaszowie
Mazowieckim.
Przykładem działań realizowanych przez kluby seniora jest aktywność „Słonecznej Jedynki”,
klubu działającego przy Szkole Podstawowej nr 1. Liczy 98 klubowiczów w wieku 59-82 lat.
Spotkania klubowe odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie Szkoły
o godzinie 16-tej. Ponadto w pozostałe poniedziałki odbywają się dyżury przewodniczącego
klubu. Przewodniczący również wspiera działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w której pełni społeczne dyżury.
„Słoneczna Jedynka” oferuje różnorodny wachlarz form aktywności seniorów. Poprzez
organizację wyjazdów teatralnych i krajoznawczo-turystycznych w atrakcyjny sposób
umożliwia członkom Klubu wypełniać wolny czas. Seniorzy nie pozostają także obojętni na
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problemy innych – wspierają organizację zbiórek charytatywnych oraz prezentują swoją
działalność w innych organizacjach.
Od października 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 55
funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu (DDP). Został uruchomiony w ramach projektu
„Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”. DDP to miejsce przeznaczone dla osób
starszych i niepełnosprawnych, zapewniające im wsparcie poprzez aktywizację społeczną,
wypełnione różnego rodzaju działaniami mającymi na celu zapewnienie wsparcia i pomocy
zgodnej z potrzebami ludzi starszych.
W 2019 roku wydano decyzje kierujące do DDP dla 36 osób. Na dzień 31 grudnia 2019 w DDP
przebywało 30 osób (26 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestnicy przebywali w DDP od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30 -15.30. Na co dzień uczestnicy DDP realizowali swoje pasje,
aktywnie spędzali czas, spotykali się z innymi ludźmi. Brali udział w zajęciach proponowanych
w ramach terapii zajęciowej. Do dyspozycji mieli wykwalifikowany personel.
W DDP uczestnicy spotykali się z ciekawymi gośćmi, którzy dzielili się swoimi pasjami
muzycznymi oraz kolekcjonerskimi. Częstymi gośćmi były dzieci z przedszkola, młodzież
szkolna ze swoimi programami artystycznymi oraz zaprzyjaźnione grupy seniorów.
W całym roku 2019, wspomniany projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”
umożliwił udzielenie wsparcia łącznie 630 osobom w wieku powyżej 50 lat, zamieszkującym
na terenie miasta jak i powiatu tomaszowskiego. Zaangażowane stowarzyszenia senioralne,
będące Partnerami projektu, realizują: zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, rękodzieła,
teatralne, florystyczne, kulinarne, zdrowotne oraz z zakresu bezpieczeństwa. Partnerzy,
dla uczestników projektu, organizują również wyjazdy na basen, do teatru oraz wyjścia
do kina. Do prowadzania działań na rzecz osób szczególnie potrzebujących, zaangażowano
wykwalifikowaną kadrę świadczącą pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz usług asystenckich, które wykonywane są w miejscu zamieszkania.
Zakupiono i przekazano uczestnikom systemy przywoławcze – „przyciski SOS” umożliwiające
wezwanie pomocy osobom samotnym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Zorganizowano Dni Seniora przyczyniające się do integracji i aktywizacji tomaszowskich
seniorów. W ramach projektu prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu pierwszej potrzeby,
z której bezpłatnie mogą skorzystać wszyscy uczestnicy projektu. Uczestnicy projektu objęci
są pracą socjalną.
Projekt będzie realizowany do końca lutego 2021 roku, a jego wartość wynosi 4,6 mln złotych,
z czego pozyskane dofinansowanie stanowi kwotę niemal 4,2 mln złotych.36
Tomaszów Mazowiecki realizować będzie kolejny projekt, który stanowić będzie odpowiedź
na rosnące potrzeby środowisk seniorskich. Jest nim projekt pod tytułem „Tomaszowskie
Centrum Usług Społecznych II”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
36

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
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zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne
i zdrowotne. Okres realizacji to 01.07.2020 – 30.06.2023.
Liderem projektu jest miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Mazowieckim, a Partnerami: Starostwo Powiatowe/ Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim, Gmina Tomaszów Mazowiecki/ Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowe Stowarzyszenie
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim.
Wartość projektu wynosi 8 263 728,98 zł, z czego wysokość dofinansowania
to 7 437 128,98 zł.
Działania przewidziane w ramach projektu to:
1. Prowadzenie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu zlokalizowanego przy
ul. Św. Antoniego 55 w Tomaszowie Mazowieckim zapewniającego kompleksową
opiekę oraz aktywizację, zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej dla 30 osób. Do
realizacji usług dla podopiecznych zaangażowani są terapeuci/opiekunowie,
fizjoterapeuta, masażysta, pielęgniarka, nad których praca czuwa koordynator DDP.
Uczestnikom zapewniany jest posiłek w formie śniadania i dwudaniowego obiadu.
2. Dostosowanie budynku i wyposażenie pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu
zielonego na utworzenie Domu Dziennego Pobytu II, który będzie zapewniał
kompleksową opiekę oraz aktywizację, zarówno w sferze fizycznej jak i społecznej dla
30 osób. Do realizacji usług dla podopiecznych zaangażowani zostaną
terapeuci/opiekunowie, fizjoterapeuta, masażysta, pielęgniarka, nad których praca
czuwa koordynator DDP. Uczestnikom zapewniany będzie posiłek w formie śniadania
i dwudaniowego obiadu.
3. Realizacja świadczeń w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
i asystenckich, które wykonywane będą w miejscu zamieszkania, z którym będą mogli
skorzystać zarówno osoby z terenu miasta jak i gminy.
4. Prowadzenie i doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ze strony powiatu
oraz pierwszej potrzeby ze strony miasta.
5. Dostosowanie budynku i pomieszczeń oraz ich wyposażenie na utworzenie mieszkań
wspomaganych dla 8 osób w Tomaszowie Mazowieckim. Do realizacji usług dla
podopiecznych zaangażowani zostaną opiekunowie, terapeuci, specjaliści: psycholog/
prawnik. Uczestnikom zapewniany będzie posiłek w formie dwudaniowego obiadu,
przybory i artykułu do osobistego użytku. Ponoszone będą koszty utrzymania
pomieszczeń.
6. W prowadzonych Klubach Seniora realizowane będą różnego rodzaju warsztaty. W
ofercie znajdą się zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, rękodzieła, teatralne,
florystyczne, kulinarne, z zakresu bezpieczeństwa, autoprezentacji. Organizowane
będą również wyjazdy kulturalne do teatru czy kina, ale też na basen.
7. Dla osób starszych z terenu całego powiatu będą świadczone bezpłatne porady
prawne i psychologiczne.
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Nad całością realizacji projektu oraz współpracą z Partnerami projektu czuwa Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, który jest głównym realizatorem projektu.37
Komunikacja i transport miejski
Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego komunikację publiczną obsługują autobusy miejskie,
autobusy międzymiastowe oraz kolej. W samym mieście funkcjonuje jedynie komunikacja
autobusowa prowadzona przez spółkę miejską - Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie
Mazowieckim Sp. z o. o. (w roku 2018 było 255 czynnych przystanków w mieście38). W
odległości 3 km od centrum miasta znajduje się dworzec kolejowy PKP i autobusowy PKS.
Międzymiastowa komunikacja autobusowa, oprócz krajowych tras, obsługuje także połączenia
powiatowe (Wielka Wola, Czerniewice, Żelechlinek, Będków) oraz wojewódzkie (Opoczno,
Gapinin, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Łódź, Wieluń i Piotrków Trybunalski).
Zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej na potrzeby opracowania strategii rozwoju
miasta, infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna wymagają jednak usprawnienia.
Badania mieszkańców wykazały, że zaraz po wysokim bezrobociu największą wadą gminy
miejskiej jest zła jakość infrastruktury drogowej oraz niska dostępność komunikacyjna. Badani
wskazywali na problem, jakim jest niesatysfakcjonująca siatka połączeń komunikacyjnych
między gminami oraz zły stan nawierzchni drogowej i chodników.39
Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zrealizowało
w 2017 roku zakup 20 autobusów w ramach projektu inwestycyjnego „Zakup niskoemisyjnego
taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, natomiast MZK Sp. z o.o. zrealizował w tym samym czasie zakup pięciu
pojazdów w ramach projektu „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem
technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego
w Tomaszowie Mazowieckim”. Obydwa projekty pozyskały wsparcie finansowe środkami
pomocowymi Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr III – Transport, Działanie
nr 1 – Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie nr 1.2.2 – Niskoemisyjny transport
miejski. W ramach tych projektów flota MZK Sp. z o.o. wzbogaciła się w 2018 roku o 25
autobusów niskoemisyjnych (z napędem hybrydowym), które zastąpiły najbardziej
wyeksploatowane pojazdy.40
Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi wskaźnikami rozwoju
systemu ścieżek rowerowych. W roku 201841 miasto oferowało 27,4 km dróg dla rowerów
37

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki
Według danych BDL GUS
39 Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 - projekt
40 Program Ochrony Środowiska dla gminy miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
41 Brak danych za rok 2019.
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(w roku 2012 było to zaledwie 2,9 km). Zarówno wskaźnik długości ścieżek rowerowych
na 100 km2 jak i w przeliczeniu na 10 tys. ludności jest wyższy niż na poziomie powiatu,
województwa łódzkiego i kraju.
Wykres 46. Ścieżki rowerowe w 2018 roku - wskaźniki
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Problemem w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej jest niekorzystne skomunikowanie
ścieżek rowerowych. Na terenie miasta zarząd dróg jest rozproszony i niejednolity.
Ze względu na przynależność pasów drogowych do różnych podmiotów zarządczych (miasto,
powiat, województwo) pojawia się zjawisko rozproszenia i braku sieciowania ciągów
rowerowych. Poniżej zaprezentowano mapę na którą naniesione zostały drogi dla
rowerzystów.
Rysunek 4. Drogi dla rowerzystów według Google Maps (stan na dzień 13.08.2020)

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki
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Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki objęta została również projektem „Budowa Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej” Etap II oraz Etap III. Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Etap II” realizowany był od 01.01.2016 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu
wyniosła 237 935 572,40 zł. Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępności
transportowej województwa łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. o.o. na obszarze województwa. Projekt „Budowa Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej Etap III” znajduje się obecnie w fazie realizacji (zakończenie realizacji
projektu określono na 2022 r.). Całkowita wartość projektu wynosi 68 481 150,00 zł.
Planowane bezpośrednie efekty realizacji Projektu, to zwiększenie liczby połączeń o ok. 14%
na obecnie obsługiwanych trasach oraz uruchomienie nowych połączeń na odcinku linii
kolejowej nr 25 Tomaszów Mazowiecki - Opoczno, po jej elektryfikacji w 2023 r.42

Dostępność przestrzeni publicznej
Samorządy podejmują szereg działań związanych z dostosowywaniem przestrzeni publicznej,
w tym budynków użyteczności publicznej, do potrzeb wszystkich mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Działania te wynikają m.in.
z zapisów programu Dostępność Plus. Celem wspomnianego programu jest zapewnienie
swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym
osób o szczególnych potrzebach. Nacisk kładzie się na dostosowanie przestrzeni publicznej,
architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.
W tym kontekście warto jest przyjrzeć się wynikom monitoringu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, który przeprowadzono w okresie styczeń 2018 - styczeń 2019 roku.43
Monitoring obejmował m.in. dostępność budynków, dostosowanie form informacji
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami w instytucji.
Jego realizatorzy wskazali wiele braków w przestrzeni miasta, w tym:
− brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na parkingach takich obiektów
jak stadion miejski, Miejskie Centrum Kultury czy Szkoła Podstawowa nr 13 lub ich
nieprawidłowe oznaczenie (np. przy budynku MOPS),
− brak oznaczeń kontrastowych (np. budynki MOPS, MCK, UM),
− brak odpowiedniego wykończenia nawierzchni podłóg czy schodów (np. budynki MOPS,
MCK, UM).
Dzięki badaniu uzyskano szereg rekomendacji mających wspomóc niwelowanie tych barier,
w tym:
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Raport końcowy dla Miasta Tomaszów Mazowiecki, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii oraz Międzynarodowe
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, luty 2019 r.
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− dostosowanie stanowisk obsługi petentów do osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich (MOPS),
− podejmowanie lub zlecanie działań informacyjnych skierowanych do społeczeństwa,
a dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami,
− przygotowanie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych UM do kontaktów
z osobami z różnymi niepełnosprawnościami,
− zapewnienie dostępności w otoczeniu lokali wyborczych,
− dostosowanie przystanków komunikacji publicznej,
− stałe monitorowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności usług.
Dalsza ocena dostępności przestrzeni publicznej kontynuowana jest w Planie Rozwoju
Instytucjonalnego. W dokumencie tym ujęto również bariery związane z dostępnością
w wymiarze instytucjonalnym. Do kwestii dostępności odniesiono się nie tylko w kontekście
barier architektonicznych, ale przede wszystkim zwrócono uwagę na deficyty w obszarze
komunikacyjno – informacyjnym i cyfrowym.

1.4.2. Warunki mieszkaniowe
W roku 2018 w Tomaszowie znajdowały się 7 899 budynki mieszkalne, tj. o 139 więcej niż
w roku 2011. Budynki liczyły w sumie 27 tys. mieszkań składających się łącznie z 92,4 tys. izb
(średnio 3,4 izby na mieszkanie). Oznacza to, że zasób mieszkaniowy Tomaszowa stanowił
58,5% zasobów całego powiatu.
Zasoby komunalne gminy (stan na dzień 30 czerwca 2018 roku) wyniosły 2,6 tys. lokali
mieszkalnych (spadek w stosunku do lat poprzednich) o łącznej powierzchni użytkowej
wynoszącej 107 229 m2oraz 200 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 5 022 m2.
Budynki stanowiące mieszkaniowy zasób gminy należą do najstarszych w Tomaszowie
Mazowieckim.
Średni wiek budynków wynosi około 93 lata, a stopień zużycia przekracza 76%. Wśród 280
budynków wybudowanych przed 1945 rokiem 218 budynków jest własnością gminy,
11 budynków jest w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, 35 budynków jest współwłasnością
gminy, a 16 budynków znajduje się w zarządzie tymczasowym gminy. W latach 1945-1990
wybudowano 78 budynków, z których 73 są obecnie wspólnotami mieszkaniowymi,
a 5 budynków jest własnością gminy. W roku 2008 oddano do użytku budynek mieszkalny
z 24 lokalami mieszkalnymi będący własnością gminy.
Na dzień 30 czerwca 2018 r. 4 budynki kwalifikują się do kapitalnego remontu, natomiast
2 budynki do wyburzenia. Liczba budynków bez ekspertyz i których stan techniczny jest zły,
remont nieekonomiczny, zatwierdzona rozbiórka to 2 budynki, natomiast 12 budynków bez
ekspertyz kwalifikuje się najprawdopodobniej do rozbiórki.44
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Liczba zamieszkanych lokali komunalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2018
wyniosła 41,5 (spadek w stosunku do lat poprzednich) i była wyższa niż w gminach należących
do grupy porównawczej. Przeciętna powierzchnia użytkowa lokali będących w dyspozycji
gminy była niższa, natomiast w latach 2016-2018 odsetek zadłużonych lokali będących
w dyspozycji Tomaszowa był mniejszy niż analogiczny odsetek w grupie porównawczej.
Tabela 24. Zasoby komunalne - dane porównawcze
Wskaźnik

Obszar

2014

2015

2016

2017

2018

Liczba zamieszkanych lokali
komunalnych na 1000 mieszkańców

Tomaszów Mazowiecki

43,2

43,2

42,8

43,1

41,5

Grupa porównawcza

31,9

31,5

31,3

31,4

29,8

Przeciętna powierzchnia użytkowa
lokali będących w dyspozycji gminy

Tomaszów Mazowiecki

41

40,1

41

41

40,4

Grupa porównawcza

43,4

43,4

43,4

43,4

43,4

Odsetek zadłużonych lokali będących
w dyspozycji gminy

Tomaszów Mazowiecki

48,4

45,9

35,5

35,5

45,4

Grupa porównawcza

34,2

33,8

40,9

40,9

48,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)
Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w 2023 roku przewiduje w sumie 343
budynki, na które składać się będą 2 472 lokale mieszkalne i 144 lokale socjalne. Natomiast
przewidywane zapotrzebowanie na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne w latach 20192023 to 602 rodziny, co w sumie z potrzebami aktualnymi na dzień 30 czerwca 2018 daje 1 047
rodzin.45
W roku 2018 na tysiąc mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego przypadało 431,1 mieszkań,
a więc o 17,4 więcej niż w roku 2014. Było to więcej niż w przypadku gmin z grupy
porównawczej (398,3 w roku 2018).
Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem wyniosła 1 608 424 m2, co daje średnio 59,6 m2
na mieszkanie. W porównaniu do jednostek terytorialnych wyższego rzędu, mieszkańcy
Tomaszowa zajmują średnio mniejsze mieszkania. Również wielkość powierzchni, analizując
okres 2011-2018, zwiększa się bardzo powoli.
Tabela 25. Warunki mieszkaniowe46
Rok

2012

2014

2016

2018

Różnica
2012/
2018

Polska
Liczba mieszkań

13 722 786

13 983 039

14 272 010

14 615 112

+7,6%

Powierzchnia użytkowa ogółem (m2)

999 659 538

1 025 732 290

1 053 251 803

1 084 166 507

+9,9%

72,8

73,4

73,8

74,2

+1,6

25,9

26,7

27,4

28,2

+2,6

2,81

2,75

2,69

2,63

-0,21

Średnia powierzchnia mieszkania (m2)
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

łódzkie

45
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Rok
Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa ogółem (m2)
(m2)

Średnia powierzchnia mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę
przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

2012

2014

2016

2018

Różnica
2012/
2018

987 561

997 770

1 009 883

1 023 324

+4,3%

66 998 169

68 239 712

69 591 324

71 053 036

+7,2%

67,8

68,4

68,9

69,4

+1,8

26,5

27,3

28,0

28,8

+2,6

2,56

2,51

2,46

2,41

-0,17

powiat tomaszowski
Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa ogółem (m2)
(m2)

Średnia powierzchnia mieszkania
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

44 794

45 287

45 795

46 155

+3,6%

3 095 974

3 159 941

3 216 933

3 268 126

+6,6%

69,1

69,8

70,2

70,8

+2,0

25,7

26,5

27,2

27,9

+2,5

2,69

2,63

2,58

2,54

-0,17

Tomaszów Mazowiecki
Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa ogółem (m2)
Średnia powierzchnia mieszkania

(m2)

26 495

26 689

26 914

27 008

+2,3%

1 562 045

1 580 818

1 597 426

1 608 424

+3,5%

59,0

59,2

59,4

59,6

+0,7

Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę

23,9

24,5

25,1

25,7

+2,1

Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

2,47

2,42

2,36

2,32

-0,17

Grupa porównawcza
Średnia powierzchnia mieszkania (m2)
Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na 1 osobę
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

Bd

65,3

63,1

63,4

-

Bd

24,6

24,5

25,2

-

Bd

5,67

2,58

2,52

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz MRL (systemanaliz.pl)

W całym okresie 2011-2019 liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
była w Tomaszowie Mazowieckim mniejsza niż na obszarze gminy wiejskiej. Według ostatnich
dostępnych danych to 37 (w tym 35 budynków jednorodzinnych) do 52 budynków (wyłącznie
budynki jednorodzinne).
Odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do infrastruktury wodociągowej jest
w Tomaszowie Mazowieckim dużo niższy niż na obszarze jednostek terytorialnych wyższego
rzędu. W roku 2018 wyniósł 69,3%. Podobnie jest, gdy pod uwagę weźmiemy odsetek
mieszkańców korzystających z instalacji, choć różnice pomiędzy jednostkami nie są już tak
duże. W Tomaszowie odsetek ten wyniósł 91,5%, podczas gdy na obszarze powiatu
i województwa po 94,3, a w kraju 92,1.
Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie miasta wynosi 170,3 km (sieć poza zarządem
i administracją gminy).
Miasto charakteryzuje się większym udziałem budynków podłączonych do wodociągów. Sieć
kanalizacyjna stale się wydłuża - długość czynnej sieci kanalizacyjnej w roku 2018 wyniosła
173,5 km podczas, gdy w roku 2011 było to 91,7 km (sieć poza zarządem i administracją
gminy). Według GUS, z kanalizacji korzysta 53,2 tys. mieszkańców Tomaszowa, tj. 85% ogółu
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ludności miasta. Jest to odsetek dużo wyższy niż na obszarze powiatu tomaszowskiego,
województwa łódzkiego czy kraju.
Tabela 26. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w % ogółu budynków
mieszkalnych47
Rodzaj infrastruktury
Rok

Wodociąg

Kanalizacja

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Polska

84,1

84,1

84,1

84,6

48,4

49,4

49,5

50,6

Łódzkie

88,5

87,2

88,2

88,3

33,6

34,6

35,0

35,8

Powiat tomaszowski

89,1

88,5

87,6

88,5

30,0

38,0

38,2

39,6

Tomaszów Mazowiecki

70,8

72,5

68,6

69,3

39,8

56,8

55,0

56,6

Grupa porównawcza

85,3

89,0

84,4

86,3

67,2

73,5

72,1

73,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz MRL (systemanaliz.pl)

Mniejszy odsetek mieszkańców Tomaszowa korzysta z sieci gazowej. W roku 2018 było to
64,3%, a więc więcej niż na pozostałych, wspomnianych już obszarach (jednak mniej niż
w porównaniu z gminami z grupy porównawczej – 77,4%). Pomimo wzrostu długości czynnej
sieci gazowej (w roku 2018 było o 105 095 metrów), wartość ta od lat pozostaje na zbliżonym
poziomie.
Stan tomaszowskich mieszkań, jeśli chodzi o wyposażenie w instalacje, nie odbiega znacznie
od stanu mieszkań w województwie i kraju (w miastach). Według ostatnich dostępnych
danych GUS, 95,4% mieszkań korzystało z sieci wodociągowej, 89,1% posiadało łazienki, a
82,8% centralne ogrzewanie.
W porównaniu do gmin z grupy porównawczej Tomaszów Mazowiecki wypada nieco słabiej.
Tabela 27. Wyposażenie mieszkań - dane porównawcze
Wskaźnik

Obszar

2014 2015 2016 2017 2018

% mieszkań wyposażonych w instalację
wodociągową

Tomaszów Mazowiecki

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

Grupa porównawcza

99,0

99,1

99,1

99,1

99,1

% mieszkań wyposażonych w ustęp
spłukiwany

Tomaszów Mazowiecki

93

93,1

93,2

93,2

93,2

97,7

97,7

97,8

97,8

97,8

89

89

89,1

89,1

89,1

% mieszkań wyposażonych w łazienkę

Grupa porównawcza
Tomaszów Mazowiecki
Grupa porównawcza

96

96

96,1

96,1

96,1

% mieszkań wyposażonych w centralne
ogrzewanie

Tomaszów Mazowiecki

82,4

82,4

82,6

82,6

82,8

Grupa porównawcza

89,9

90

90,1

90,2

90,3

% mieszkań wyposażonych w gaz
sieciowy

Tomaszów Mazowiecki

64,6

64,6

64,3

64,2

64,3

Grupa porównawcza

78,3

78,1

77,9

77,8

77,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Spadła liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych użytkownikom lokali ogółem. W roku
2004 było 22,7 tys. dodatków (w tym 10,4 tys. użytkownikom lokali gminnych), natomiast
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według ostatnich dostępnych danych 11,3 tys. dodatków (w tym 5,6 tys. wypłacanych
użytkownikom lokali gminnych).
W roku 2018 w sądzie toczyło się 25 postępowań eksmisyjnych (dotyczących lokali
mieszkalnych w zasobach gminnych), orzeczono 14 eksmisji, a 2 wykonano. Wszystkie te
sprawy były powodowane zaległościami w opłatach za mieszkanie. Ogólna wartość zaległości
wyniosła 16 426,6 tys. złotych, co było kwotą zdecydowanie większą niż w latach poprzednich.

W kontekście mieszkalnictwa warto również przyjrzeć się temu jak zmieniała się liczba
mieszkań oddawanych do użytku, w porównaniu do zmieniającej się liczby ludności
Tomaszowa Mazowieckiego oraz otaczającej go gminy wiejskiej.
Jak już wspomniano, liczba mieszkańców miasta stopniowo spada, podczas gdy populacja
gminy wiejskiej wzrosła z 9,6 tys. do 11,2 tys. mieszkańców (rok 1995 do 2018). Natomiast
przyglądając się liczbie mieszkań oddawanych do użytkowania na obu obszarach, trudno jest
zauważyć zależność. Warto jednak dodać, że dynamika rozwoju nowych mieszkań
w Tomaszowie Mazowieckim w okresie od 2014 do 2018 była niska na tle kraju i
województwa. W kraju w tym okresie liczba mieszkań zwiększyła się o 7,6%, w województwie
łódzkim o 4,3%, w powiecie tomaszowskim o 3,6%, w Tomaszowie Mazowieckim o 23,%.
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Wykres 47. Dane nt. ludności i mieszkań oddanych do użytkowania w Tomaszowie Mazowieckim (GM) oraz gminie wiejskiej (GW) od 1995 do 2018 roku
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
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1.4.3. Usługi rekreacyjne, noclegowe i gastronomiczne
Sport i rekreacja
Wydatki z budżetu gminy w dziale 926 - Kultura fizyczna wyniosły w roku 2019 14,4 mln
złotych, co stanowiło 4,7% ogółu wydatków Tomaszowa Mazowieckiego w tym roku.
Przyglądając się danym liczbowym wyraźnie widać rosnącą liczbę klubów sportowych, co nie
wiąże się jednak ze wzrostem liczby ich członków. Liczba ćwiczących ogółem wyniosła w 2018
roku 1 975 osób. Częściej ćwiczą mężczyźni. Podobnie, gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie
ćwiczących mających do 18 lat – zdecydowanie dominują chłopcy.
Mieszkańcy miasta mogą korzystać z następujących obiektów sportowych:
• Arena Lodowa (kryty wielofunkcyjny obiekt),
• basem „Złota Rybka”,
• siłownia przy basenie „Złota Rybka”,
• basen w Szkole Podstawowej nr 12,
• basen odkryty,
• korty tenisowe,
• park linowy,
• boiska przyszkolne,
• siłownie zewnętrzne,
• inne otwarte przestrzenie sportowo-rekreacyjne (np. skatepart, streetworkout park).
Ponadto w mieście działają m.in. studio tańca, wypożyczalnia sprzętu sportowego, studio
fitness, centrum nurkowe, szkółka żeglarska.
Bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Sulejowskiego sprzyja rozwojowi sportów wodnych.
Niewykorzystana w pełni jest dolina rzeki Wolbórki i Pilicy, stanowiąca część kanału
ekologicznego w tej części województwa łódzkiego.
W kontekście rekreacji należy również zaznaczyć, że Tomaszów Mazowiecki, niezmiennie
od lat, zdecydowanie odznacza się rosnącym udziałem powierzchni parków, zieleńców
i terenów zieleni osiedlowej w ogólnej powierzchni miasta.
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Wykres 48. Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w pow. gminy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Potrzeba rozwoju infrastruktury sportu i rekreacji znajduje swoje potwierdzenie również
w prowadzonych, wspomnianych już badaniach ankietowych. Mianowicie, zwiększenie liczby
miejsc rekreacji, rozrywki oraz imprez, było najczęściej wskazywaną przez badanych uczniów
tomaszowskich szkół odpowiedzią na pytanie o marzenia związane z Tomaszowem
Mazowieckim.
Na niewystarczającą ilość terenów zielonych w mieście wskazywano również podczas
przeprowadzonego badania FGI.48 Miasto Tomaszów Mazowiecki dysponuje strategią
adaptacji do zmian klimatu do 2025 roku, która wskazuje na potrzebę dostosowania
przestrzeni miasta do prognozowanych skutków zmian klimatycznych.
Oferta noclegowa i gastronomiczna
Według danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych (za rok 2019) w Tomaszowie
Mazowieckim działa sześć turystycznych obiektów noclegowych: dwa obiekty hotelowe (hotel
3-gwiazdkowy oraz inny obiekt hotelowy) oraz cztery obiekty krótkotrwałego zakwaterowania
(ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, zespół domków turystycznych, pokoje gościnne,
hostel). Pięć z nich to obiekty całoroczne.
Choć liczba obiektów od lat się nie zmienia, spada liczba oferowanych przez nie miejsc
noclegowych. Obecnie są to 262 miejsca podczas, gdy w latach 2014-2018 było ich ponad
300.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie kochamtomaszow.pl, zakładka „noclegi”,
przyjezdni mogą skorzystać z oferty ośmiu obiektów noclegowych. Są to: hotel Mazowiecki,
apartamenty Europa22 oraz Domotel TM, hostel mieszczący się w budynku kręgielni, baza
48

Na podstawie wywiadu grupowego z liderami społecznymi przeprowadzonego w dniu 5 marca 2020 roku.
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noclegowa przy Powiatowym Centrum Animacji Społecznej, noclegi „Rav”, „Grażyna Wella”
oraz „Alabastro”.
Według tego samego źródła, usługi gastronomiczne na terenie Tomaszowa Mazowieckiego
świadczą w sumie 42 obiekty, w tym 19 restauracji, 9 barów/pubów, 7
kawiarni/cukierni/lodziarni oraz 7 pizzerii.
Wyposażenie obiektów w zaplecze sportowo-rekreacyjne nie jest zbyt bogate. Według danych
GUS za rok 2017 (najnowsze dostępne dane) zaledwie dwa obiekty posiadały boisko
do siatkówki lub koszykówki oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Z siłowni, sauny,
solarium, stołu do bilardu, tenisa stołowego, kręgli, wypożyczalni sprzętu pływającego, można
było skorzystać w jednym obiekcie.
Tylko dwa obiekty oferowały udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w postaci
pochylni wjazdowej, a jeden drzwi automatycznie otwierane, odpowiednio przystosowaną
windę czy parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Tomaszów Mazowiecki i jego okolice to atrakcyjne miejsce turystyczne. Miasto jest
usytuowane w widłach rzeki Pilicy i Wolbórki, na równinie Piotrkowskiej, sąsiadującej
ze Wzgórzami Opoczyńskimi, a wchodzącej w skład Wzniesień Południowo – Mazowieckich.
Atrakcyjność turystyczną wyznacza pięć przepływających przez nie rzek: Pilica, Wolbórka,
Czarna – Bielina, Piasecznica oraz Lubochenka, jak również bliskość Lasów Spalskich,
na których pograniczu położone jest miasto, a także znajdujący się w pobliżu Zalew
Sulejowski.
Na atrakcyjność środowiska przyrodniczego Tomaszowa Mazowieckiego i jego okolic
wpływają duże kompleksy leśne, parki krajobrazowe, rzeki i zbiorniki wodne oraz rezerwaty
przyrody. Ważnym elementem krajobrazu Tomaszowa Mazowieckiego jest rzeka Pilica.
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Jej silnie meandrujące koryto tworzy wiele malowniczych wysp, rozlewisk i zakoli. Jest ona
jedną z najszybszych nizinnych rzek Europy, co sprzyja organizowaniu na niej spływów
kajakowych. W południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się
rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła”. Położony jest on w dolinie Pilicy, na jej prawym
brzegu, w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i zajmuje powierzchnię około 29 ha.
Został on utworzony w 1961 roku w celu ochrony krasowych źródeł oraz bogatej fauny i
flory.49
Ponadto, wśród atrakcji czekających na odwiedzających miasto wymienić można Groty
Nagórzyckie, Pałac Ostrowskich – Muzeum im. Antoniego Hr. Ostrowskiego, fontanny na Placu
Kościuszki, Tomaszowski Park Bulwary, Arenę Lodową, Skansen Rzeki Pilicy.50
Cały powiat tomaszowski w roku 2019 odwiedziło prawie 99,5 tys. turystów, z czego 4,2%
stanowili przyjezdni z zagranicy. Turystom udzielono prawie 234,4 tys. noclegów, z czego
19,2 tys. turystom zagranicznym (7,5%).
W porównaniu do okresu sprzed ośmiu lat ruch turystyczny ogółem spadł o 14,1%. Natomiast
przyglądając się gościom zagranicznym widzimy wzrost zainteresowania powiatem, mierzony
zarówno liczbą turystów (+5,1%), liczbą udzielonych noclegów (+53,3%), jak i ich udziałem
w ogólnej liczbie przejezdnych (z 3,4% w roku 2011 do 4,2% w roku 2019 – wartości te
podlegały wahaniom w całym okresie 2011-2019).
Wykres 49. Ruch turystyczny w powiecie tomaszowskim w latach 2011-2019
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Dane wskaźnikowe dotyczące ruchu turystycznego analizowane w ujęciu powiatowym
pokazują bardzo wysoką pozycję powiatu tomaszowskiego w województwie. Niezależnie od
tego, który wskaźnik weźmiemy pod uwagę, powiat plasuje się na drugiej, trzeciej, lub
czwartej pozycji, przy czym najlepiej wypada pod względem liczby turystycznych obiektów
noclegowych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Co więcej, odnotowane w powiecie wartości prezentowanych wskaźników przekraczają
średnią dla całego województwa łódzkiego. Wyjątkiem jest liczba noclegów udzielonych
turystom zagranicznym w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Tabela 28. Turystyka w ujęciu powiatowym w roku 2019 – wskaźniki*
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS
*w wierszu „powiat tomaszowski” w nawiasie zawarto pozycję jaką powiat zajmuje w województwie

1.5.

Poziom bezpieczeństwa

Zarówno w przypadku Tomaszowa Mazowieckiego, jak i gminy z grupy porównawczej, trudno
jest mówić o jednostajnym trendzie w zakresie liczby przestępstw stwierdzanych przez policję
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Niemniej, w świetle prezentowanych wskaźników
miasto jest miejscem bezpieczniejszym – rzadziej niż na terenie gmin z grupy porównawczej
mają tu miejsce przestępstwa przeciwko mieniu oraz drogowe.
Wykres 50. Przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach na 10 tys.
ludności – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)
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W latach 2014-2017 skala wypadków przy pracy była w Tomaszowie zbliżona do skali tego
zjawiska na obszarze gmin należących do grupy porównawczej. Znaczna różnica jest natomiast
widoczna w roku 2018, kiedy to liczba wypadków przy pracy w przeliczeniu na 1000
zatrudnionych wyniosła w Tomaszowie Mazowieckim 7,7, natomiast średnia w grupie
porównawczej 10,5.
Wykres 51. Wypadki przy pracy na 1000 zatrudnionych – dane porównawcze
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

1.6.

Stan środowiska, zasobów naturalnych

Tomaszów Mazowiecki położony jest w południowo-wschodniej części województwa
łódzkiego. Należy do mezoregionu doliny Białobrzeskiej, która jest częścią makroregionu
Wzniesienia Południowo-Mazowieckiego, należącego do nizin Środkowopolskich. Wschodnia
część Tomaszowa Mazowieckiego położona jest w zasięgu Wzgórz Opoczyńskich, a część
zachodnia w zasięgu Równiny Piotrkowskiej.
W ukształtowaniu terenu dominują równiny bez wyraźnego zróżnicowania rzeźby. Część
wschodnia terenu gminy ma urozmaicony krajobraz. Od Tomaszowa w kierunku Sławna
ciągnie się próg strukturalny, wznoszący się do wysokości 275 m n.p.m. zbudowany z piasków
kredowych, którego stoki przykryte są utworami czwartorzędowymi. Pozostała część Wzgórz
Opoczyńskich ma charakter równinny, zbudowany z utworów wodnolodowcowych
i morenowych. Teren leżący w zasięgu Równiny Piotrkowskiej ma charakter płaskiej
wysoczyzny o wysokości 155-190 m n.p.m. nachylonej w kierunku doliny rzeki Pilicy.
Jest on urozmaicony wydmami i dolinami jej dopływów. Dolina, miejscami jest erozyjnie
wcięta w utworach czwartorzędowych i starszych odsłaniając je (m.in. okolice na południe
od Tomaszowa Mazowieckiego). Na płaskim tarasie zalewowym Pilicy, na południe od miasta
Tomaszów Mazowiecki są obfite wywierzyska wód krasowych. Utworzono tu ze względu

97

na ich walory rezerwat „Niebieskie Źródła” (28,8 ha). Jego wody zasilają akweny o powierzchni
ok. 5 ha.
W granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdują się otuliny
Parków Krajobrazowych: Spalskiego Parku Krajobrazowego oraz Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego.
Spalski Park Krajobrazowy utworzony został w październiku 1995 roku. Obejmuje on dolinę
rzeki Pilicy wraz z najbardziej cennymi przyrodniczo terenami przyległymi. Sulejowski Park
Krajobrazowy utworzony został w 1994 roku i zajmuje powierzchnię 17 137 ha. Jest
"łącznikiem" pomiędzy Przedborskim Parkiem Krajobrazowym a Spalskim Parkiem
Krajobrazowym. Otulina Parku zajmuje 39 569 ha i obejmuje gminę Tomaszów Mazowiecki
Na mocy uchwały nr XXXVII/334/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa 0Mazowieckiego z dnia
24 kwietnia 2013 r. na terenie miasta ustawiono 7 pomników przyrody, do których należy
w sumie 25 drzew chronionych.
Na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki znajdują się dwa obszary Natura 2000 chronione
na podstawie Dyrektywy 92/43/EWG, są to:
Niebieskie Źródła to specjalny obszar ochrony siedlisk (kod obszaru PLH100005),
zlokalizowany w południowej części Tomaszowa Mazowieckiego. Rezerwat przyrody
na którym wyznaczono ostoję Natura 2000 został założony w celu ochrony bardzo rzadkich
wywierzysk krasowych oraz ptaków wodnych. Ostoja położona jest na terenie Równiny
Piotrkowskiej, na prawym brzegu Pilicy. Na terenie obszaru znajdują się dwa akweny źródłowe
o głębokości do 4,5 m oraz liczne wyspy i rozlewiska. Wyjątkowo cenny dla Europy jest
kompleks źródlisk wapiennych z charakterystyczną dla nich roślinnością. Woda bijąca
ze źródeł przebija się przez warstwę piasku na dnie zbiornika, powodując pulsowanie dna.
Ze źródeł wypływa zimna, czysta woda o charakterystycznej turkusowej barwie. Temperatura
wody w źródłach nie zmienia się i przez okrągły rok wynosi ok. 9 st. C. Dzięki temu
zadomowiło się tu wiele ptaków, w tym cenne dla Europy zimorodek, podróżniczek i dzięcioł
czarny. Obrzeża akwenów i rozlewiska porastają lasy łęgowe i olsy, które są siedliskiem
priorytetowym w ochronie bioróżnorodności. Flora roślin naczyniowych liczy około 400
gatunków, wśród nich są gatunki chronione w Polsce, takie jak: storczyk - listera jajowata
i bluszcz pospolity. Obszar Natura 2000 Niebieskie Źródła ma 25,2 ha i stanowi mniejszy
obszar chroniony od Rezerwatu Niebieskie Źródła, który ma powierzchnię 28,7 ha. Obszar
Natura 2000 utworzono na podstawie Dyrektywy 92/43/EWG, a Rezerwat na podstawie
uchwały Dz.U.Woj. Łódzkiego z 9 lipca 2013 r. poz. 3583.
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Rysunek 5. Rezerwat Niebieskie Źródła

Źródło: http://skansenpilicy.pl/

Łąki Ciebłowickie to specjalny obszar ochrony siedlisk (kod obszaru PLH100035), położony
na wchód od strefy zurbanizowanej Tomaszowa Mazowieckiego. Jest to terasa zalewowa
doliny Pilicy z licznymi starorzeczami oraz mozaiką zbiorowisk roślinnych: olsowych,
zaroślowych i szuwarowych, związanych z siedliskami wilgotnymi oraz sukcesyjnym
zarastaniem starorzecza.
Obszar Tomaszowa Mazowieckiego jest częścią regionu hydrogeologicznego środkowej Wisły,
subregionu wyżynnego, w części centralnej oraz subregionu nizinnego w pozostałej części.
Przez miasto przepływa pięć rzek: Pilica, Czarna-Bielina, Lubochenka, Piasecznica oraz
Wolbórka. Są to rzeki nizinne, o krętych (meandrujących) korytach, płynące zabagnionymi
dolinami. Pilica przecina obszar gminy płynąc z południowego zachodu na północny-wschód.51
7 km na południe od Tomaszowa Mazowieckiego położony jest Zalew Sulejowski (Jezioro
Sulejowskie). Jest to sztucznie utworzony duży zbiornik wodny o powierzchni 27 km². Zalew
powstał w latach 1969 – 1974 w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy w okolicy miejscowości
Smardzewice. Zalew powstał jako zbiornik wody dla potrzeb rozwoju przemysłu
i mieszkańców Łodzi oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Dziś oprócz funkcji retencyjnej

51

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata
2024-2027.
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i energetycznej zbiornik wykorzystywany jest do hodowli ryb, ochrony przeciwpowodziowej
oraz do celów rekreacyjnych.
Oprócz zasobów wód powierzchniowych płynących przez miasto i zlokalizowanych w jego
sąsiedztwie do zasobów przyrodniczych miasta i jego otoczenia należy zaliczyć lasy, które
otaczają strefę zurbanizowaną miasta od północ, wschodu i południa.
Powierzchnia lasów na terenie Tomaszowa Mazowieckiego wynosi 503,06 ha (wg danych GUS
stan na 31.12.2018 r.). Stopień lesistości miasta wynosi 12,2 %. Jest to wartość wyższa niż
średnia dla obszarów miejskich województwa łódzkiego (9,9 %). W strukturze własnościowej
lasów na terenie miasta dominują lasy publiczne Skarbu Państwa – 397,35 ha (co stanowi 79,0
%). Tomaszów Mazowiecki położony jest na terenie Nadleśnictwa Smardzewice.52
Rysunek 6. Tomaszów Mazowiecki na tle systemu obszarów chronionych

Źródło: GDOŚ Geoserwis
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Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata
2024-2027
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Analizując uwarunkowania przestrzenne i środowiskowe miasta warto zwrócić uwagę
na przebieg głównych tras komunikacyjnych w obrębie miasta i jego sąsiedztwa.
Od północnego-wschodu obszar zurbanizowany sąsiaduje z korytarzem drogi ekspresowej
S8. Przez północną część miasta przebiega droga krajowa nr 48, prowadząca
od międzynarodowej trasy E67 (S8) z Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku wschodniej
granicy Polski. Przez centrum miasta przebiega droga wojewódzka nr 713, łącząca drogę
krajową nr 14 w Łodzi z drogą krajową nr 12 w Januszewicach obok Opoczna.
Powyższe oznacza, że miasto jest dobrze skomunikowane w swojej północnej części,
zarówno droga ekspresowa S8, jak też DK nr 48 przebiegają poza obszarem zabudowy
mieszkalnej. Zdecydowanie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku południowej części
miasta. Warto dodać, że sytuację komplikuje również lokalizacja przy południowych
granicach miasta, w Smardzewicach kopalni surowców mineralnych, co wiąże się z
obciążeniem lokalnego układu komunikacyjnego ruchem pojazdów wysokotonażowych.
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Rysunek 7. Tomaszów Mazowiecki na mapie

Źródło: Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

Analizując uwarunkowania przyrodnicze miasta pod kątem jakości życia mieszkańców, oprócz
otoczenia, które tworzą lasy, obszary chronione oraz zasoby wód powierzchniowych warto
zwrócić uwagę na dostępność do zieleni miejskiej.
Największym zlokalizowanym w centrum miasta terenem zielonym jest Park Miejski im.
Solidarność. Pomimo położenia w centrum miasta jest to miejsce oddalone od zgiełku
ulicznego, sąsiadujące z przepływającą rzeką Wolbórką.
Małym, ale ciekawym miejscem, położonym również w centrum miasta, jest Park Bulwary,
który poddany został rewitalizacji w ramach projektu „Kompleksowe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – MIASTO NAD
RZEKĄ” Na jego terenie powstały obiekty infrastruktury technicznej, elementy małej
architektury (np. podesty widokowe, fontanny, plac zabaw), plaże krajobrazowe oraz kładki
rowerowe. Dokonano też nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Dzięki inwestycji Bulwary stały
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się przestrzenią publiczną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz atrakcyjną
dla osób w każdym przedziale wiekowym.
Niewielkim terenem zielonym, w którym zlokalizowano m.in. siłownię zewnętrzną, jest
położony w północno-wschodniej części miasta jest Park Michałówek.
Potencjał terenów zielonych w Tomaszowie Mazowieckim uzupełniają tzw. tomaszowskie
błonia. Jest to rozległy teren obok Areny Lodowej, zasadniczo niezagospodarowany,
stanowiący miejsce, w którym można aktywnie spędzić czas (spacery, biegi, rower).
Przestrzenie wokół Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim zasadniczo tworzą już dziś
swoistą przestrzeń funkcjonalną. Oprócz wspomnianych błoni potencjał tej części miasta
związany jest z rzeką Pilicą. Tutaj zlokalizowana jest m. in. Przystań nad Pilicą oraz park
linowy. Ze względu na częściowe zmodernizowanie nadpilickiej przestrzeni, tomaszowianie
coraz częściej z niej korzystają, ciesząc się z naturalnych zasobów. Mimo wszystko ta część
miasta wymaga jeszcze wielu nakładów inwestycyjnych, żeby mogła stać się kompleksem
rekreacyjno – sportowym.
Równie ważnym dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego miejscem jest wspomniany już
wcześniej teren rezerwatu Niebieskie Źródła. Stanowi on niejako przedłużenie przestrzeni
rekreacyjnej miasta, ciągnącej się na południe wzdłuż Pilicy.
Dostępność do terenów zielonych oraz położenie wśród terenów o wysokich walorach
przyrodniczych w istotny sposób kształtuje ekologię miasta i jakość życia mieszkańców. Miasto
Tomaszów Mazowiecki należy zaliczyć do przestrzeni dość silnie zurbanizowanej i zwartej
przestrzennie. Strefa zurbanizowana miasta jest skoncentrowana w centralnej części
Tomaszowa. Zwartość miasta widoczna jest we wskaźniku gęstości zaludniania. Pomimo
spadku wartości tego wskaźnika w analizowanym okresie od 2014 do 2018 (co związane było
ze spadkiem liczby ludności miast), w 2018 roku był on w Tomaszowie Mazowieckim wyższy
(1517 osób na km2) od średniej w grupie miast subregionalnych w kraju (1474 osoby na km2).
Wykres 52. Ludność na 1 km2 powierzchni gminy – dane porównawcze
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Na tle miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się niższym udziałem
zieleni miejskiej w powierzchni ogółem. W okresie od 2014 do 2018 roku obserwowano
wzrost wartości tego wskaźnika, jednak w 2018 roku nadal był on niższy od średniej dla grupy
porównawczej i wynosił 2,7% powierzchni gminy. W tym miejscu warto również dodać, że
deficyt terenów zielonych w mieście zasadniczo dotyczy centralnej części miasta, gdzie
zlokalizowane są stosunkowo nieduże parki miejskie. Duży potencjał posiada natomiast tylko
częściowo zagospodarowany teren błoni na rzeką Pilicą. Zgodnie z danymi GUS (stan na
31.12.2018 r.) powierzchnia parków, zieleńców, zieleni ulicznej oraz terenów zieleni
osiedlowej na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego wynosi 142,78 ha.
Wykres 53. Udział powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni gminy (%)
– dane porównawcze
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Walory przyrodnicze miasta i jego otoczenia są podstawą do rozwijania funkcji rekreacyjnej
i wypoczynkowej dla mieszkańców miasta oraz czynnikami rozwoju turystycznego. Jak
pokazują dane porównawcze dla powiatów, w których zlokalizowane są miasta subregionalne
w kraju, w przestrzeni powiatu tomaszowskiego notowano wyraźnie wyższe wskaźniki
udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1000 ludności. W okresie od 2014 do 2018 roku
wskaźnik ten dla powiatu tomaszowskiego zwiększył się z 799 turystów korzystających
z noclegów na 1000 ludności do 910,8. Średnia dla grupy porównawczej w 2018 roku wynosiła
408,7.
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Wykres 54. Turyści korzystający z noclegów na 1000 ludności – dane porównawcze
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Dostępność do przestrzeni otaczających miasto miejsc rekreacji oraz terenów zielonych
umożliwia rozwijająca się sieć ścieżek rowerowych. Długość ścieżek rowerowych na 10 tys.
km2 powierzchni gminy była w Tomaszowie Mazowieckim zbliżona do średniej dla miast
subregionalnych. W okresie od 2014 do 2018 roku odnotowano wyraźny przyrost wartości
tego wskaźnika w Tomaszowie, jak też wartości średniej dla grupy porównawczej. Ścieżki
rowerowe łączą Tomaszów Mazowiecki m. in. ze Spałą oraz Grotami Nagórzyckimi. Obecnie w
realizacji pozostaje inwestycja władz powiatu, mająca stworzyć połączenie od strony
Rezerwatu Niebieskie Źródła.
Wykres 55. Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2 powierzchni gminy – dane porównawcze
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Do najważniejszych problemów środowiskowych Tomaszowa Mazowieckiego należy zaliczyć
te związane z jakością powietrza atmosferycznego. Na terenie miasta stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych standardów jakości powietrza ze względu na
ponadnormatywne stężenie pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,, a także benzo(a)pirenu.
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Najistotniejszy wpływ na wysokie stężenie pyłów zawieszonych oraz B(a)P na terenie miasta
wywiera tzw. niska emisja powodowana głównie indywidualnym ogrzewaniem gospodarstw
domowych paliwami stałymi, co wiąże się z charakterystyką przestrzenną miasta (liczne
zwarte osiedla zabudowy jednorodzinnej, które otaczają centrum miasta i które nie są
podłączone do sieci ciepłowniczej miasta).
Wykres 56. Wyniki pomiarów manualnych w zakresie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Tomaszowie
Mazowieckim, św. Antoniego 43/45

Źródło: powietrze.gios.gov.pl
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Wykres 57. Wyniki pomiarów manualnych w zakresie benzo(a)pirenu w PM10 na stacji w Tomaszowie
Mazowieckim, św. Antoniego 43/45

Źródło: powietrze.gios.gov.pl

Jak zaznaczono w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 z centralnego ogrzewania zbiorowego
korzystają głównie lokatorzy mieszkań w osiedlach bloków oraz domach wielorodzinnych.
Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych korzystają niemal wyłącznie z centralnego
ogrzewania indywidualnego. Producentem ciepła sieciowego w Tomaszowie Mazowieckiem
jest Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Zasadniczo głównym źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest więc w Tomaszowie tzw. niska
emisja, względnie ruch komunikacyjny. Jak pokazują dane GUS dot. zakładów przemysłowych
% zatrzymania zanieczyszczeń pyłowych w Tomaszowie Mazowieckim był wyraźnie wyższy od
średniej dla grupy miast subregionalnych. W 2018 roku zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane
w urządzeniach do reedukacji zanieczyszczeń stanowiły 98,2% ogółu wytworzonych
zanieczyszczeń. Wartość ta dla grupy porównawczej wynosiła w 2018 roku 93,2%.
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Wykres 58. Zanieczyszczenie pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do reedukacji
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych – dane porównawcze
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W powiecie tomaszowskim niższa od średniej dla grupy porównawczej była również emisja
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów uciążliwych w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni
powiatu. W 2018 roku na 1 km2 powierzchni powiatu tomaszowskiego przypadało 130,7 kg
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów uciążliwych, natomiast w grupie porównawczej było to
223,9 kg. Warto jednocześnie odnotować istotny spadek wartości tego wskaźnika w
analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem w powiecie tomaszowskim.
Wykres 59. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km2 powierzchni
powiatu w ciągu roku – dane porównawcze
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Na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego podstawowe zagrożenie dla klimatu akustycznego
stanowi hałas komunikacyjny, którego głównym źródłem są pojazdy poruszające się po drodze
ekspresowej S8, drodze krajowej nr 48 oraz drodze wojewódzkiej nr 713. Są to odcinki dróg
o bardzo dużym natężeniu ruchu, które powodują ponadnormatywną emisję hałasu
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do środowiska. Jednocześnie w mieście i jego otoczeniu obserwuje się wzrost obciążenia
przestrzeni ruchem komunikacyjnym, co potwierdzają wskaźniki liczby samochodów
osobowych na 100 km. W powiecie tomaszowskim na 100 mieszkańców w 2018 roku
przypadało 59,14 samochodów osobowych, co było wartością wyższą od średniej dla grupy
porównawczej. W analizowanym okresie od 2014 do 2018 widoczny był znaczny wzrost
wartości wskaźnika, z 50,7 samochodów na 100 mieszkańców w 2014 roku do 59,14 w 2018
roku.
W Tomaszowie Mazowieckim widoczna jest poprawa stanu technicznego dróg. Dotyczy to
szczególnie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez miasto,
jak i dróg miejskich, w tym dróg publicznych i wewnętrznych. Miasto nie posiada obwodnicy
zewnętrznej, a tak zwana „obwodnica wewnętrzna” przebiega po drogach powiatowych
i miejskich.
Transport publiczny obsługiwany jest przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie
Mazowieckim Sp. z o.o. (MZK). Od stycznia 2018 roku komunikacja miejska w Tomaszowie jest
bezpłatna. Dotyczy to zarówno mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego jak również kilku
okolicznych miejscowości z gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki (co regulują stosowne
umowy pomiędzy Miastem i Gminą Tomaszów Mazowiecki).53
Wykres 60. Liczba samochodów osobowych na 100 mieszkańców – dane porównawcze
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Jak już wspomniano sieć hydrograficzna miasta jest rozwinięta (przepływa przez nie pięć rzek).
Zgodnie z aktualną oceną jakości wód powierzchniowych zamieszczoną w publikacji Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników
zaporowych w roku 2017-2018” stan ogólny wszystkich JCWP54 (tj. rzek) w obrębie miasta
53

Za: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 20242027
54 JCWP – jednolite części wód powierzchniowych (odcinki rzek) - podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie z ochroną
środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego.
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Tomaszowa Mazowieckiego oceniony został jako zły (na podstawie badań prowadzonych
w latach 2017-2018).
Przyczyn złej jakości wód powierzchniowych płynących przez Tomaszów Mazowiecki należy
poszukiwać również poza jego granicami administracyjnymi. Zanieczyszczenia
powierzchniowe, pochodzą zwłaszcza z terenów rolniczych. Nawozy sztuczne i pestycydy
spłukiwane z pól wraz z wodami opadowymi są jedną z przyczyn eutrofizacji wód. Zjawisko to
wiąże się z wprowadzeniem do wody zbyt dużej ilości pierwiastków biogennych (głównie azot,
fosfor). Przyczyną zanieczyszczeń są także wody spływające z powierzchni zanieczyszczonej,
w szczególności w miastach oraz z terenów przemysłowych, handlowych, usługowych
i składowych, baz transportowych, parkingów. Powodują one zanieczyszczenie wód m.in.
substancjami ropopochodnymi oraz zawiesinami.
Systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych to systemy ogólnospławne. Systemy
kanalizacyjne powodują duże dopływy tych wód do oczyszczalni, dodatkowo lokalne
podtopienia, przelewy burzowe wraz ze zrzutem bezpośrednio do rzek powodują
zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
Kolejnym źródłem presji na środowisko wodne jest infrastruktura drogowa i kolejowa.
Głównymi zanieczyszczeniami znajdującymi się w spływach opadowych z dróg i obiektów
towarzyszących są zawiesiny, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory
ropopochodne oraz inne substancje ekstrahujące się eterem naftowym, metale ciężkie,
związki organiczne i nieorganiczne oraz węglowodory aromatyczne.55
Miasto Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się zasadniczo wysokim stopniem
zwodociągowania (wynoszącym 91,5 % ogółu mieszkańców) oraz skanalizowania
(wynoszącym 85,0 %) (według danych GUS, stan na 31.12.2018 r.). Cały obszar miasta objęty
jest aglomeracją kanalizacyjną (zaktualizowaną w 2019 r.) w ramach, której funkcjonuje
zmodernizowana komunalna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy ul. Henrykowskiej 2/4
zapewniająca wysokie poziomy redukcji zanieczyszczeń. System wodno-kanalizacyjny
na terenie Tomaszowa Mazowieckiego ulega ciągłemu rozwojowi o czym świadczy przede
wszystkim systematyczny wzrost długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (obejmowanie
nowych obszarów zbiorczym systemem wodno-kanalizacyjnym).
Powyższy stan ma swoje potwierdzenie w danych porównawczych. Tomaszów Mazowiecki
na tle miast subregionalnych charakteryzował się wyższym poziomem oczyszczania ścieków
przemysłowych i komunalnych. W 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim 99,3% ścieków
ogółem było oczyszczonych biologicznie, chemicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów,
natomiast średnio w miastach subregionalnych odsetek ten wynosił 90,95%.
Problemem jest wciąż niski stopień skanalizowania obszarów peryferyjnych miasta i problem
dysproporcji pomiędzy stopniem skanalizowania i zwodociągowania. Problem dotyczy więc
zabudowy jednorodzinnej. Wg danych GUS w 2018 roku 69,3% budynków w Tomaszowie
55

Za: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź, 2018 rok
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Mazowieckim było podłączonych do sieci wodociągowej, 56,6% do sieci kanalizacyjnej. W skali
powiatu tomaszowskiego % przyłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej był jeszcze niższy
i wynosił 39,4%. Potwierdza to, że problemy jakości wód powierzchniowych w mieście
w istotny sposób zależą od gospodarki wodno-ściekowej otoczenia funkcjonalnego miasta.
Problem w sferze gospodarki wodno-ściekowej w Tomaszowie Mazowieckim stanowi również
brak pełnej kontroli nad szczelnością zbiorników bezodpływowych i gospodarowaniem
nieczystości płynnych oraz dopełnieniem obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków.56
Wykres 61. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym
usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczenia – dane porównawcze
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Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się niższym poziomem zużycia zasobów wodnych,
jak też wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Na tle miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się niskim zużyciem
wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Wskaźnik zużycia wody na 1 mieszkańca
w ciągu roku (m3/rok) wynosił w 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim 63,5 m3 i był ponad
dwukrotnie niższy od średniej dla grupy porównawczej (137,7 m3/rok).
Niższe zużycie wody przemysłu i ludności przekładało się na mniejszą objętość wytworzonych
ścieków. W 2018 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Tomaszowie Mazowieckim powstało
35,5 m3 ścieków przemysłowych i komunalnych. W grupie porównawczej wskaźnik ten był
wyraźnie wyższy i wynosił 55,32 m3.

56

Źródło: UM Tomaszów Mazowiecki
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Wykres 62. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku na 1 mieszkańca –
dane porównawcze
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Wykres 63. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzane do wód
lub do ziemi – dane porównawcze
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Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego znajduje się 5 udokumentowanych złóż kopalin
(piasku, piasku formierskiego oraz piasku kwarcowego czystego). W latach 2015-2018
wydobycie prowadzono z 4 złóż (łącznie pozyskano 78,42 tys. ton piasku). Złoża zasobów
mineralnych zlokalizowane są również poza granicami miasta i wywierają istotny wpływ
na sposób jego funkcjonowania w kilku wymiarach. Zasoby surowców mineralnych do wyrobu
ceramiki stanowią podstawę ważnej gałęzi gospodarki nie tylko dla Tomaszowa
Mazowieckiego, ale również dla przestrzeni funkcjonalnej pomiędzy Tomaszowem
i Opocznem.

Funkcjonowanie zakładów wydobycia surowców mineralnych w obrębie miasta oraz w jego
sąsiedztwie (m. in. Smardzewice) wywierają negatywny wpływ na jakość życia mieszkańców,
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co związane jest głównie z deficytem rozwiązań komunikacyjnych i ruchem pojazdów
transportujących urobek przez strefy zamieszkałe w mieście.57
Zgodnie ze sprawozdaniem RRW-11 z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leśnych przekazanym przez Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim, powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych
powstałych w wyniku prowadzenia eksploatacji kopalin na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego, dla których wymagane jest przeprowadzenie rekultywacji wynosi 45,74 ha
(stan na dzień 31.12.2019 r.).
Na terenie miasta znajdują się dwa składowiska „pozakładowe” tj. składowisko odpadów
poprodukcyjnych po Zakładach Włókien Sztucznych „Chemitex Wistom” przy ul. Piaskowej
157 oraz baseny osadów ściekowych, tzw. laguny osadowe zlokalizowane przy ul.
Henrykowskiej 2/4. Obiekty te są niezrekultywowane i stanowią potencjalne istotne źródło
zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego na obszarze miasta.58
W Tomaszowie Mazowieckim widoczny był trend wzrostowy ilości odpadów komunalnych
zbieranych w ciągu roku w przeliczeniu na mieszkańca. W okresie od 2014 do 2018 roku
odnotowano dwukrotny wzrost wartości wskaźnika odpadów komunalnych zebranych w ciągu
roku na 1 mieszkańca. Tym samym ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu
na mieszkańca w Tomaszowie Mazowieckim w 2018 roku wynosiła 334,2 kg i była wyższa
od średniej dla miast subregionalnych.
Miasto dostrzega duży potencjał w implementacji modelu gospodarki o obiegu zamkniętym
i hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Wzrasta udział odpadów selektywnie
zebranych w ogólnym strumieniu odpadów, jednak osiągnięcie recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali; tworzyw sztucznych
i szkła bywa utrudnione. Selektywną zbiórkę odpadów utrudnia niewystarczająca świadomość
ekologiczna mieszkańców.
W efekcie, jakość selektywnie zebranych odpadów komunalnych jest zbyt niska lub w całym
strumieniu zebranych odpadów komunalnych jest zbyt duży udział odpadów zmieszanych.
Zagrożeniem dla środowiska i ludzi są także nielegalne procedery w zakresie odbioru
odpadów komunalnych oraz wytwarzania i zagospodarowywania odpadów powstających
w ramach działalności gospodarczej. Dla miasta istotna jest możliwość finansowania
ze środków zewnętrznych inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami.59
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Wykres 64. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca – dane porównawcze
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Klimat Tomaszowa Mazowieckiego w ciągu ostatnich 35 lat zmieniał się dynamicznie. Wyniki
analiz klimatycznych wskazują na jego systematyczne ocieplanie, potwierdzone przez
wszystkie wskaźniki termiczne. Obserwowano coraz cieplejsze lata - wysokie temperatury,
a także fale upałów stawały się coraz częstszym zjawiskiem. Wzrastała roczna suma opadów,
liczba dni z opadem, jak również coraz częściej występowały ulewy, burze i opady nawalne.
Jednocześnie, systematycznie wzrastał czas trwania okresów bezopadowych i okresów
suszy. Zimy były coraz cieplejsze, liczba dni śnieżnych nieznacznie mniejsza, choć nieznacznie
wzrastała grubość pokrywy śnieżnej. Malała liczba dni z porywistym wiatrem, zaś jego
prędkość charakteryzowała się tendencją wzrostową.
W przypadku Tomaszowa Mazowieckiego, w wyniku zwiększenia częstotliwości fal upałów
wzrośnie zagrożenie dla wrażliwych grup mieszkańców, co w konsekwencji spowoduje
podniesienie poziomu kosztów zdrowotnych oraz nakładów na ochronę zdrowia.60

1.7. Stan miasta w zakresie planowania przestrzennego
Na tle miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki charakteryzował się bardzo niską
powierzchnią gminy objętą obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (mpzp). W 2018 roku zaledwie 15,4% powierzchni miasta objęte było mpzp,
podczas gdy średnia dla miast subregionalnych wynosiła 55,34%, a wśród tej grupy były
miasta, które prawie w całości objęte były mpzp. Posiadanie przez miasto mpzp umożliwia

60
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2024-2027
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kreowanie zrównoważonej i prośrodowiskowej polityki rozwoju, w tym jest podstawowym
narzędziem umożliwiającym przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy (tzw. suburbanizacja).
Wykres 65. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni ogółem – dane porównawcze
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Brak mpzp skutkuje tym, że na terenie miasta inwestorzy prywatni realizują inwestycje
mieszkaniowe na zasadach decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Może
to pogłębić chaos przestrzenny miasta, przyczyniać się do rozlewania stref zamieszkania
i podnosić koszty realizacji inwestycji sieciowych, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wykres 66. Liczba inwestycji zrealizowanych na podstawie WZ w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
(średnia 3-letnia) – dane porównawcze
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W latach 2014 – 2019 wydano łącznie 838 decyzji o warunkach zabudowy, z czego 619 decyzji
o warunkach zabudowy dotyczyło budowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków,
a 160 decyzji dotyczyło zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków. Pozostałe 59
decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło innych obiektów, w tym obiektów infrastruktury
technicznej niezaliczonych do inwestycji celu publicznego.
Ponad połowa (55%) wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Najwięcej decyzji wydano w dzielnicy Ludwików (70 decyzji) oraz na osiedlach usytuowanych
na obrzeżach centrum miasta w rejonie ulic: Zielonej i Podleśnej (41 decyzji) oraz w rejonie
ulic: Szczęśliwej, Spalskiej i Skłodowskiej-Curie (38 decyzji). Na obrzeżach miasta ruch
inwestycyjny jest umiarkowany, o czym świadczy liczba decyzji, których najwięcej wydano
w rejonie ulicy Zawadzkiej i Mostowej (26 decyzji), w Nagórzycach (20 decyzji), w rejonie ulic:
Michałowskiej, Kolejowej i Podoby (18 decyzji). W pozostałych peryferyjnych dzielnicach
wydano jeszcze mniej decyzji: 16 decyzji w rejonie ulicy Wąwalskiej i Opoczyńskiej, 14 decyzji
w Józefowie, 9 decyzji w Starzycach.
Zdecydowana większość decyzji o warunkach zabudowy wydanych zostało na obszarach
przewidywanych w obowiązującym studium na cele inwestycyjne i zgodnie ze wskazanymi
w nim kierunkami zmian w strukturze przestrzennej miasta. Jedynie 4 % wszystkich wydanych
decyzji ustala funkcję zabudowy w sposób odmienny niż kierunek wskazany w studium. Są to
decyzje dla zabudowy mieszkaniowej wydane na terenach wskazanych w studium jako tereny
użytkowane rolniczo, lasy oraz tereny zieleni urządzonej (15 decyzji) i na terenach
przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną (3 decyzje), a także decyzje dla zabudowy
produkcyjnej wydane na terenach wskazanych w studium pod zabudowę mieszkaniową bądź
usługową (16 decyzji).
W latach 2014 – 2019 prezydent miasta wydał łącznie 226 decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, z czego 190 decyzji (84%) dotyczyło obiektów infrastruktury
technicznej oraz drogowej. Pozostałe 36 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dotyczyły budowy, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmiany sposobu
użytkowania budynków (np. budowa żłobka, obiektu sportowego – Areny Lodowej), a także
zagospodarowania terenów (np. przebudowa i modernizacja przystani nad rzeką Pilicą,
rewaloryzacja parku na terenie Muzeum).
W analizowanym okresie, na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego została wydana jedna
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym dotycząca
budowy obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Strzeleckiej (Arena
Lodowa).
Od czasu uchwalenia studium, w art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wprowadzono szereg nowych wymogów, które winna zawierać część tekstowa
studium, a także nastąpiło szereg zmian granic obszarów, dla których określa się w studium
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zasady ich ochrony. Przykładowo, w obowiązującym studium nie zostały uwzględnione
zagadnienia dotyczące lokalizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii,
nie wskazano granic obszarów osuwania się mas ziemnych, granice terenów zamkniętych,
nie pokrywają się w całości z aktualnymi granicami tych terenów, wyznaczono nowe granice
pięciu terenów górniczych, które nie pokrywają się z granicami wskazanymi w studium,
określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Wolbórki i Pilicy, które
nie pokrywają się z wskazanymi w studium terenami bezpośredniego i potencjalnego
zagrożenia powodzią.
Powyższa analiza wykazała rozbieżności pomiędzy aktualnym stanem prawnym, a ustaleniami
zawartymi w studium. Zatem istnieje potrzeba dostosowania zapisów całego opracowania
do obowiązujących aktualnie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która po wprowadzeniu licznych zmian
stawia inne dodatkowe wymagania w zakresie zawartości tego opracowania, a także
pozostałych nowych i znowelizowanych ustaw, których przepisy mają wpływ na planowanie
przestrzenne.
W latach 2014 – 2019 wpłynęło 17 wniosków w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana większość tych wniosków
dotyczy umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenach, dla których wskazany
w studium kierunek to tereny użytkowane rolniczo oraz lasy.
W granicach administracyjnych miasta obowiązują 52 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, w tym 42 plany miejscowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązywała do 10 lipca 2003 r. W tej
grupie planów część planów stanowi zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonego na podstawie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym
z 1984 r. Zmiany te mają charakter cząstkowy, o zakresie ograniczonym do wyrywkowych
ustaleń odpowiadających przedmiotowi zmiany, zaś w pozostałym zakresie odwołują się
do miejscowego planu ogólnego, który obecnie nie obowiązuje. Dodatkowo zdecydowana
większość tych planów sporządzonych jest w skali, która nie spełnia obecnie obowiązujących
przepisów.
Pozostałych 10 planów miejscowych sporządzono w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującej od 11 lipca 2003 r.
W latach 2014 – 2019 wpłynęło 27 wniosków o sporządzenie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian. 3 wnioski zostały już uwzględnione
w nowych planach miejscowych sporządzonych w analizowanym okresie, 10 wniosków
dotyczyło terenów, dla których przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego i obecnie
toczą się procedury planistyczne. Pozostałe 5 wniosków dotyczyło zmiany ustaleń trzech
planów miejscowych sporządzonych w latach 2015 – 2018, które spełniają podstawowe
zasady planowania przestrzennego i tym samym przystąpienie do zmiany ww. planów nie jest
na dzień dzisiejszy konieczne.
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Obowiązujące plany miejscowe oraz zmiany planów o łącznej powierzchni ok. 725 ha
stanowią 17,5% powierzchni miasta w jego granicach administracyjnych.
W latach 2014 – 2019 uchwalono 8 planów miejscowych (13,6% obszaru miasta). Wejście
w życie tych planów spowodowało iż pięć wcześniejszych planów miejscowych przestało
obowiązywać w całości, a sześć w części.
Obecnie przystąpiono do sporządzania siedmiu planów miejscowych obejmujących teren
o powierzchni ok. 600 ha co stanowi 14,5% powierzchni miasta, przy czym ok. 520 ha (12,6%
powierzchni miasta) to tereny, dla których nie obowiązuje żaden plan miejscowy.
Po zakończeniu trwających obecnie kolejnych procedur planistycznych powierzchnia miasta
objęta planami miejscowymi wzrośnie do 30,1%.61

1.8. Stan miasta w zakresie rozwiązań SMART
W mieście funkcjonuje roboczy dokument: Plan Rozwoju Rozwiązań Smart City, stworzony
na potrzeby realizacji projektu w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta
współtworzone przez mieszkańców, który docelowo ma szansę stać się dokumentem
o charakterze strategicznym. Nie opracowano dokumentu strategicznego w zakresie cyfryzacji
(np. program transformacji cyfrowej).
Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 nie uwzględnia
w swoich zasadniczych założeniach strategicznych rozwoju w obszarach nowych technologii,
cyfryzacji czy rozwiązań informatycznych. Jednym z wyróżnionych celów strategicznych
i operacyjnych jest Domena 1. Miasto aktywnych, rozwijających się i zdrowych mieszkańców
(uwzględniający edukację przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu oraz partycypację
społeczną). W dokumencie wzmiankuje się również o szansach z tytułu realizacji koncepcji
smart city.
Dokumenty o charakterze strategicznym wyższego rzędu (np. strategie regionalne,
wojewódzkie) rekomendują jako cele strategiczne uwzględnienie nowych technologii, rozwoju
cyfrowego i włączenia społecznego.
W mieście zostały wstępnie zdiagnozowane i określone bariery, zasoby, procedury, montaż
finansowy, działania w zakresie rozwoju smart city. Miasto posiada w tym zakresie niewielkie
doświadczenie praktyczne. Realizowane są pojedyncze inwestycje o charakterze smart.
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Dla wzmocnienia diagnozy w obszarze smart, Tomaszów Mazowiecki wykorzystując
zaproponowany przez Związek Miast Polskich, formularz ankiety, dokonał przeglądu
wdrożonych w mieście rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych oraz smart city. Na bazie
zebranych informacji, została opracowana przez ekspertów sektorowych ZMP ocena
Tomaszowa Mazowieckiego pod kątem dojrzałości miasta inteligentnego. Badaniem objęto
Urząd Miasta oraz podległe mu jednostki (łącznie 37 podmiotów).
Ze wstępnych analiz wynika, że działania o charakterze strategicznym podejmowane są
zadaniowo na poziomie poszczególnych wydziałów, w celu rozwiązania określonych
problemów i realizacji potrzeb. Obserwuje się brak działań o charakterze horyzontalnym.
Inwestycje na ten moment nie są wystarczająco skoordynowane. Ponadto działania w zakresie
integracji strategicznej mają charakter wyłącznie planowany.62
Szczegółowe informacje dotyczące poziomu świadomości miasta w zakresie możliwości
i szans, jakie daje zastosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem
i świadczeniu usług publicznych znalazły się w Planie Rozwoju Instytucjonalnego.
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2. DIAGNOZA PROBLEMÓW I BARIER ROZWOJOWYCH MIASTA
Charakterystyka miasta ujęta w pierwszym rozdziale pozwoliła na zdiagnozowanie
negatywnych zjawisk problemowych, które mają najistotniejszy wpływ na spowalnianie
procesu rozwoju miasta. Wiemy już w jakich obszarach Tomaszów Mazowiecki wykazuje
największe deficyty. Czas na prezentację problemów i barier.

Przedstawiona w pierwszym rozdziale charakterystyka miasta pozwoliła na zdefiniowanie jego
problemów i barier rozwojowych w perspektywie wieloletniej. Diagnoza opiera się na wiedzy
ilościowej i jakościowej, bazuje na opiniach ekspertów, lokalnych liderów, mieszkańców
miasta. Poszczególne zagadnienia tematyczne poddane zostały szczegółowej analizie i
przedyskutowane tematycznie, przy ścisłej współpracy z ekspertami zewnętrznymi, w tym
doradcami Związku Miast Polskich.

Za kluczowe problemy i bariery rozwojowe uznano:
1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa Mazowieckiego
(problem główny).
2. Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom przedsiębiorczości.
3. Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
4. Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
5. Niski poziom standardów dostępności.
6. Pogarszający się stan środowiska.
7. Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania miastem.
8. Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług w obszarze
przemysłów czasu wolnego.
9. Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
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Opisując problemy i bariery rozwojowe Tomaszowa Mazowieckiego narrację należy zacząć
od przedstawienia kilku faktów z najnowszej historii miasta.
Przemysł wełniany był sferą gospodarki, która napędzała rozwój Tomaszowa Mazowieckiego
przez wiele dekad, z różną dynamiką, zależną od sytuacji politycznej i międzynarodowej.
Struktura gospodarki Tomaszowa Mazowieckiego zdominowana była przez duże zakłady
przemysłowe z branży włókienniczej do połowy lat 90-tych XX w. Zmiany polityczne,
a następnie społeczno-gospodarcze wywarły istotny wpływ na miasto. Kryzys lat 90-tych
objawiał się w mieście wysokim bezrobociem, a także kryzysem finansów publicznych miasta.
Miasto do dziś boryka się z problemami, które nawarstwiały się w ciągu ostatnich dekad,
co widoczne jest w m. in. w słabszej na tle miast z grupy porównawczej aktywności
gospodarczej. Ma to również wpływ na budżet miasta. Na tle miast z grupy porównawczej
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Tomaszów Mazowiecki notuje niższe poziomy dochodów własnych w przeliczeniu
na mieszkańca oraz niższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
Miasto w słabym stopniu wykorzystuje swój potencjał przyrodniczo-rekreacyjny. Brakuje
zintegrowanych miejsc i przestrzeni, które przyciągać będą ludzi, a tym samym generować
będą popyt na lokalne usługi czasu wolnego.
Niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów przyczynia się pośrednio
do odpływu młodych mieszkańców miasta, gdyż miasto nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb
rozwojowych. Ogranicza również zdolność miasta do kreowania rozwiązań sprzyjających
włączeniu i aktywności społecznej, jak też zdolność miasta do generowania wzrostu
gospodarczego, w szczególności w oparciu o usługi.
Dane o charakterze ilościowym wskazują na niską przedsiębiorczość mieszkańców, a badania
prowadzenie z młodymi mieszkańcami potwierdzają, że Tomaszów Mazowiecki jest mało
atrakcyjnym miejscem dla rozwoju zawodowego. Rynek pracy jest mało zróżnicowany, brak
jest w Tomaszowie Mazowieckim ofert pracy dla osób z wykształceniem wyższym,
a znalezienie pracy wg opinii młodych osób, zależne jest do posiadanych znajomości,
niekoniecznie zaś umiejętności i zdolności.
Tomaszów Mazowiecki cechuje słabo rozwinięta solidarność społeczna oraz aktywność
społeczna. Solidarność społeczną i aktywność należy postrzegać przez pryzmat radzenia sobie
z problemami społecznymi. Wynikają one również ze sposobu realizacji polityki pomocy
społecznej i opieki zdrowotnej. Te działania w dużym stopniu determinują i będą
determinować kwestie demograficzne. Jak pokazują dane systemu pomocy społecznej
do podstawowych problemów społecznych należy zaliczyć m. in. kwestie niepełnosprawności,
długotrwałej choroby, niesamodzielności, samotności – czyli zjawiska w dużym stopniu
zależne od wieku. Prognozy demograficzna dla miasta wskazują, że odsetek ludności w wieku
senioralnym, w tym wieku 70+ będzie się jeszcze powiększał i utrzymywał na wysokim
poziomie. Aktywność społeczna może być jednym z narzędzi radzenia sobie z problemami
społecznymi. Aktywne i zintegrowane społeczeństwo lepiej radzi sobie z diagnozowaniem
problemów i kreuje rozwiązania samopomocy.
Do deficytów miasta należy zaliczyć również partycypację społeczną. Obecnie mieszkańców
miasta cechuje niewielkie zaangażowanie w życie społeczne miasta i tworzenie jego
pozytywnego wizerunku. Tym samym miasto w małym zakresie korzysta z potencjału wiedzy
i kreatywności swoich mieszkańców. I jednocześnie plany i zamierzenia rozwojowe miasta
mogą być niedostosowane do realnych potrzeb mieszkańców, a w późniejszym okresie mogą
się spotkać z ich krytyką.
Wyniki badań z mieszkańcami wskazują, że wśród kluczowych wartości, które przyczyniają się
do zatrzymania młodych w mieście jest rodzina. Tworzenie warunków do rozwoju rodzinnego,
zachowania więzi rodzinnych, potrzymania relacji pokoleniowych – to jednocześnie wyzwanie,
jak też jeden z kluczowych elementów konkurencyjności miasta – jako miejsca do życia
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i rozwoju. Jest to element, na którym można zbudować „pozytywny wizerunek” i narrację
przyszłości miasta. W tym miejscu warto podkreślić znaczenie „więzi rodzinnych” dla rozwoju
zarówno młodych osób (wsparcie opieki nad dziećmi, wspieranie aktywności zawodowej
np. młodych matek), jak też osób starszych (opieka i pomoc międzypokoleniowa.
Kryzys finansów miasta powodował, że miasto nie inwestowało w odpowiedniej skali
w rozwiązania infrastrukturalne, a jednocześnie rozwój gospodarczy przyczynił się do coraz
większej presji na lokalny układ przestrzenny (nowe tereny inwestycyjne, zakłady wydobywcze
w okolicy miasta, zwiększony ruch komunikacyjny). Pomimo kompaktowego charakteru
miasta do jego głównych problemów w sferze przestrzennej należy zaliczyć brak południowej
obwodnicy miasta, degradację zasobów komunalnych i mieszkaniowych, nieuporządkowanie
struktur przestrzennych miasta, brak powiązań funkcjonalnych w odniesieniu do terenów
zielonych i miejsc rekreacji oraz liczne deficyty w zakresie szeroko rozumianej dostępności.
Komfort życia w mieście należy również postrzegać przez pryzmat jego dostępności
dla różnych grup społecznych. Diagnoza pokazała, że miasto posiada liczne deficyty w tym
zakresie. Obiekty i przestrzenie publiczne miasta w małym zakresie są dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami. Liczne bariery występują także w przestrzeniach prywatnych,
co więcej duża część tych barier jest słabo rozpoznana. Miasto rozwijając się, w tym
inwestując m. in. w przemysły czasu wolnego oraz pozostałe usług publiczne musi
uwzględniać potrzeby różnych grup społecznych, w tym zwracać uwagę na potrzeby grup
defaworyzowanych.
Jak pokazują wyniki badań z mieszkańcami komfort życia w mieście w dużym zakresie
kształtowany jest przez jakość środowiska. Mieszkańcy chcą mieszkać w czystym
i ekologicznym mieście. Szczególnego znaczenia nabiera jakość powietrza i hałas. Mieszkańcy
dostrzegają również, że problem złej jakości wód powierzchniowych pozwala w ograniczonym
zakresie na korzystanie z miasta. Miasto inwestując w jakość życia musi inwestować
więc w rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.
Przedstawione powyżej problemy i bariery rozwojowe miasta kształtują jego rzeczywisty
obraz oraz jego wizerunek. Jakość życia i możliwości rozwoju w mieście przyczyniają się
do drenażu zasobów ludzkich miasta, a tym samym stanowią istotne zagrożenie
dla przyszłego finansowania rozwoju i funkcjonowania miasta.
W tym miejscu celowo zwrócono uwagę na kwestię wizerunku, gdyż może on się różnić
od rzeczywistego obrazu miasta. Wizerunek miasta wpływa na postrzeganie miasta przez jego
mieszkańców w kontekście oceny jakości życia i co chyba jeszcze ważniejsze na ocenę
możliwości rozwoju w mieście. Dlatego też oprócz prowadzenia działań zmieniających miasto
należy inwestować również w budowę pozytywnego wizerunku miasta.

Pełniejszy obraz relacji zachodzących pomiędzy wybranymi problemami ujęto w dalszej części
rozdziału, w kartach wybranych problemów. Przedstawiono w nich charakter zjawisk,
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zaprezentowano dane o charakterze ilościowych lub jakościowym, które posłużyły
do interpretacji zjawisk, wskazano główne przyczyny, problemy powiązane oraz opisano skutki
dla przyszłego rozwoju miasta. Warto również dodać, iż główny problem jest
wielowymiarowy, pozostałe odpowiadają jednemu wybranemu wymiarowi – co obrazuje
poniża tabela.
Tabela 29. Zdefiniowane problemy i bariery rozwojowe w odniesieniu do wymiarów funkcjonowania
miasta
Lp.

Zdefiniowane problemy i bariery rozwoju
Niski poziom wykorzystania kapitału
1
terytorialnego Tomaszowa Mazowieckiego
(problem główny)
Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski
2
poziom przedsiębiorczości.
3
Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
4
Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
5
Niski poziom standardów dostępności.
6
Pogarszający się stan środowiska.
Niski poziom wykorzystywania systemów
7
inteligentnego zarządzania miastem.
Niewystarczający poziom identyfikacji i
8
komplementarności usług w obszarze przemysłów
czasu wolnego.
Pogarszające się możliwości finansowania
9
rozwoju miasta.
Źródło: opracowanie własne

Wymiar
Problem wielowymiarowy (społeczny,
gospodarczy, środowiskowy, kulturowy,
przestrzenny)
Wymiar gospodarczy

Wymiar społeczny
Wymiar środowiskowy
Wymiar Smart City

Wymiar kulturowy

Wymiar finansowy

Opis problemów i barier rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego.

Problem
Wymiar

Charakter
zjawiska

1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego
Społeczny (jako główny), gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy, finansowy.
Tomaszów Mazowiecki to duży ośrodek przemysłu mineralnego, chemicznego,
elektromaszynowego, logistyki i usług. Do kluczowych zasobów sfery
gospodarczej należy zaliczyć korzystne położenie w przestrzeni kraju, w pasie
zwartych obszarów miejskich (funkcjonalnych) przy drodze międzynarodowej
E67 (ekspresowej S8).
Marką miasta jest dziś Arena Lodowa, pierwszy polski całoroczny tor łyżwiarski
służący do uprawiania łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa figurowego, hokeja,
short tracku, wrotkarstwa. Wybudowana w latach 2016-2017 Arena Lodowa była
istotnym impulsem dla kreowania wizerunku Tomaszowa Mazowieckiego w kraju
i poza jego granicami, a także wśród mieszkańców miasta. Aspiracją miasta jest
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1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego
bycie ponadlokalnym centrum życia kulturalnego i rozrywkowego, które posiada
odpowiednią infrastrukturę do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
Obszar miasta należy do obszarów krajobrazu o znacznych wartościach
kulturowych, w którym dokonują się przemiany rewitalizacyjne
i rewaloryzacyjne. Tomaszów Mazowiecki położony jest w przestrzeni Obszaru
Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy, który charakteryzuje się bogatymi walorami
przyrodniczymi predysponującymi go do rozwoju funkcji turystycznej.
Obszar posiada korzystne warunki klimatyczne i bioklimatyczne do korzystania
z różnych form rekreacji i turystyki na otwartym powietrzu co dostrzeżono już
pod koniec XIX w., kiedy to w Inowłodzu założono stację klimatyczno-leśną.
Najważniejszym elementem rzeźby terenu jest Dolina Rzeki Pilicy i jej dopływów,
w tym Wolbórki i Czarnej Bieliny.
Tomaszów Mazowiecki posiada więc liczne atuty rozwoju, w tym dla kreowania
funkcji gospodarczej opartej na korzystnej lokalizacji, potencjale
demograficznym, walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Jednocześnie szereg
wskaźników sfery gospodarczej i społecznej wskazuje na niski poziom
wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów.
Miasto do dziś boryka się z problemami, które nawarstwiały się w ciągu ostatnich
dekad, co widoczne jest w m. in. w słabszej na tle miast z grupy porównawczej
aktywności gospodarczej. Ma to również wpływ na budżet miasta. Na tle miast
z grupy porównawczej Tomaszów Mazowiecki notuje niższe poziomy dochodów
własnych w przeliczeniu na mieszkańca oraz niższy udział dochodów własnych
w dochodach ogółem.
Miasto w słabym stopniu wykorzystuje swój potencjał przyrodniczo-rekreacyjny.
Brakuje zintegrowanych miejsc i przestrzeni, które przyciągać będą ludzi, a tym
samym generować będą popyt na lokalne usługi czasu wolnego.
Podobnie jak większość infrastruktury miejskiej, rozwój infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej miasta następował w dość odległej perspektywie czasu, a wysokie
koszty modernizacji skutecznie ograniczały zdolność miasta do poprawy jego
stanu. Realizacji działań modernizujących przestrzeń miasta nie sprzyja chaos
przestrzenny i problemy jakości środowiska.
Do deficytów miasta należy zaliczyć wymiar współpracy, zarówno w sferze
gospodarczej jak też społecznej. Przedsiębiorcy w małym zakresie komunikują się
z miastem, instytucje publiczne posiadają ograniczoną wiedzę nt. potrzeb
przedsiębiorców. Projekty w zakresie kształcenia zawodowego są jednym
z pierwszych pozytywnych prób przełamania tego impasu. Podobnie sytuacja
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1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego
wygląda w sferze społecznej. Miasto inwestuje w rozwiązania sprzyjające
aktywności i partycypacji, jednak to również jest początek drogi.
Niski poziom partycypacji społecznej przejawia się niskim poziom uczestnictwa
w konsultacjach społecznych oraz działaniach społecznych, realizowanych
w formie wolontariatu. Aktywność społeczna ogranicza się do aktywnej
działalności kilkudziesięciu organizacji pozarządowych. Miasto angażuje się
w rozwiązania sprzyjające rozwojowi aktywności społecznej, jednak są to
działania realizowane dopiero od kilku lat, wymagają kontynuacji i ewaluacji
oraz finansowania. Partnerem tych działań mogą być organizacje społeczne,
jednak w tym zakresie również należy rozwijać współpracę, wzmacniać
organizacje. Rozwojowi aktywności społecznej nie sprzyjają deficyty w zakresie
funkcjonowania i aktywności instytucji kultury, w tym problemy z dostępnością
usług i przestrzeni miasta dla wybranych grup społecznych.
Miasto i służby publiczne posiadają ograniczoną wiedzę nt. liderów społecznych,
co również może oznaczać, że ich po prostu nie ma w przestrzeni miasta. System
partycypacji społecznej jest niespójny i niejednolity. Miasto nie korzysta
z nowych technologii do komunikowania się z mieszkańcami. Tym samym wpływ
mieszkańców na kreowanie zmian zachodzących w mieście oraz jego plany
rozwojowe jest niewielki.
Także niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów w tym
przyrodniczo-kulturalnych ogranicza zdolność miasta do kreowania rozwiązań
sprzyjających włączeniu i aktywności społecznej (np. poprzez tworzenie miejsc
i rozwiązań sprzyjających aktywności i integracji społecznej).

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

•

•

Na tle miast z grupy porównawczej nasycenie
podmiotami gospodarczymi w Tomaszowie
Mazowieckim, określane liczbą podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000
mieszkańców było wyraźnie niższe. W 2018 roku
w Tomaszowie Mazowieckim ten wskaźniki wynosił
86,1 przy wartości 104,78 dla grupy porównawczej.
W 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim dochody
własne na mieszkańca (jako średnia trzyletnia)
wynosiły 2025,55 i były niższe od średniej dla grupy
porównawczej wynoszącej 2294,71. W całym
analizowanym okresie pomiędzy 2014 a 2018
rokiem widoczna była wyraźna różnica w dochodach
własnych miasta na tle grupy porównawczej. Istotny
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1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego

•

•

•

•

•

•

wzrost dochodów własnych w Tomaszowie
Mazowieckim odnotowano w 2017 roku.
W Tomaszowie Mazowieckim odnotowano niższe
wpływy JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT
przypadające na 1000 osób w wieku od 18 roku
życia na tle grupy porównawczej. W 2018 roku
wynosiły one 971 tys. przy średniej 1097 tys. zł.
W Tomaszowie Mazowieckim wyraźnie niższe były
wpływy z tytułu udziału we wpływach BP z CIT.
W 2018 roku wynosiły one w przeliczeniu na 1000
osób w wieku od 18 roku życia 44,7 tys. zł,
natomiast w grupie porównawczej 75,1 tys. zł.
W analizowanym okresie nie odnotowano wzrostu
tego wskaźnika.
Pomimo wzrostu liczby organizowanych imprez
przez instytucje kultury z 284 do 446 w okresie
od 2014 do 2018 roku, spadła w tym czasie
całkowita liczba osób w nich uczestniczących
z poziomu 55 tys. do 32 tys. osób. Liczba
uczestników imprez w przeliczeniu na 1000
mieszkańców była w Tomaszowie Mazowieckim
w 2018 roku wyraźni niższa (524) od średniej
w grupie miast subregionalnych (962).
W Tomaszowie Mazowieckim istotnie zmniejszyła
się liczba osób odwiedzających muzea, z poziomu 86
tys. zwiedzających w 2015 roku do poziomu 10 tys.
zwiedzających w 2018 roku. W przeliczeniu na 10
tys. mieszkańców była to wartość niższa (170)
od średniej w grupie porównawczej (392) i wyraźnie
niższa od średniej krajowej (992).
Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że miasto
posiada duże atuty w sferze turystycznorekreacyjnej, choć nie jest ono jeszcze w pełni
wykorzystane. Miasto słabo promuje się poza swoim
obszarem. Brak jest np. banerów reklamowych
miasta przy drodze ekspresowej S8. Słabo oceniona
jest promocja miasta w Internecie. Do deficytów
miasta w sferze turystycznej na pewno należy
zaliczyć bazę noclegową.
W Tomaszowie Mazowiecki odnotowano mniejsze
nasycenie organizacjami pozarządowymi
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w porównaniu
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1. Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego
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do średniej z grupy porównawczej. W 2018 roku
na 1000 mieszkańców miasta przypadało 2,8
organizacji pozarządowych, w grupie porównawczej
wartość wskaźnika wynosiła 3,1. Trend wzrostu
nowych organizacji był w Tomaszowie Mazowieckim
wolniejszy od średniej dla grupy porównawczej.
Średnio rocznie dla przedziału czasowego od 2014
do 2018 roku wynosił 1,52 rejestracji nowych
organizacji na 10 tys. mieszkańców, przy średniej
wynoszącej 1,68.
Mniejsza była również kwota wydatków na dotacje
do organizacji pozarządowych przypadająca na 1000
mieszkańców. W roku 2018 w Tomaszowie
Mazowieckim było to 32,7 tys. złotych (5,8 tys.
złotych więcej niż w 2014), podczas gdy średnia w
grupie porównawczej przekraczała 38,4 tys. złotych
(7,3 tys. złotych więcej niż w 2014).
Udział wydatków na dotacje do organizacji pożytku
publicznego w wydatkach bieżących wynosił
w Tomaszowie w okresie od 2014 do 2018
w przedziale 1-1,1%, natomiast w grupie
porównawczej był wyższy i kształtował się
w granicach 1,1-1,3%.
Mniejsza aktywność mieszkańców Tomaszowa
widoczna była w uczestnictwie w kulturze. Na 1000
ludności miasta w roku 2018 w imprezach
kulturalnych uczestniczyło 3,5 tys. osób, podczas
gdy analogiczna wartość dla grupy porównawczej
wynosiła 4,6 tys. osób. W okresie 2014-2018
w grupie porównawczej widoczny był stały wzrost
wartości tego wskaźnika. W Tomaszowie takie
zjawisko nie występowało.
Brak nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego
mieszkańców Tomaszowa został diagnozowany już
na etapie tworzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych miasta Tomaszowa
Mazowieckiego na lata 2016-2020.
Wg danych Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim mieszkańcy w niedużej skali
uczestniczą w przedsięwzięciach konsultacyjnych
dokumentów programowych i strategicznych
miasta.
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•
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Miasto nie posiada rozwiniętego systemu/ platformy Badanie TDI
(czerwiec 2020 r.)
do komunikacji i konsultacji społecznej.
W Tomaszowie Mazowieckim brakuje miejsc
do spotkań twórczych dla młodzieży, aby młode
osoby mogły się spotkać i kreatywnie porozmawiać
o tym co zrobić dla miasta. Tej roli nie wypełniają
instytucje kultury, które zajmują się inną tematyką.
Deficyty w zakresie rozwoju instytucjonalnego to istotny czynnik niskiego
poziomu wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów. Jednocześnie
zarządzający miastem napotykają liczne bariery, które utrudniają
skuteczne wykorzystanie atutów miasta.
Do istotnych barier utrudniających wykorzystanie lokalnych zasobów
i potencjałów należy zaliczyć chaos przestrzenny i niedostateczne
zdolności finansowania działań rozwojowych. Miasto Tomaszów
Mazowiecki zaplanowane zostało i rozwinęło się dynamicznie kilka dekad
wstecz. Kryzys finansów miasta po przełomie lat 90-tych oraz późniejsze
szybkie tempo rozwoju gospodarczego kraju, jak też struktura
przestrzenna miasta, zasadniczo nie zmieniana i nie modernizowana
w ciągu ostatnich dekad – kształtują dzisiejszą funkcjonalność miasta,
w tym bariery jego rozwoju.
Do istotnych czynników wpływających na niski poziom wykorzystania
zasobów miasta należy zaliczyć kompetencje miękkie, czyli niski poziom
przedsiębiorczości oraz niski poziom kapitału społecznego, jak też
umiejętność współpracy.
Malejące zasoby kapitału ludzkiego przyczyniają się bezpośrednio
do zmniejszania kapitału społecznego, gdyż migrują osoby młode,
przedsiębiorcze, które teoretycznie mogą być liderami lub aktywnie
angażować się w działania na rzecz miasta.
Niedostateczne zdolności do finansowania ograniczają zdolność
inwestowania w rozwiązania sprzyjające aktywności społecznej.
Chaos przestrzenny i niski poziom dostępności mają bezpośredni wpływ
na aktywność społeczną. Ograniczają m. in. aktywność osób
z niepełnosprawnościami, w wieku senioralnym.
Niedostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców powoduje, że PCW
mają mały wpływ na generowanie aktywności. Dotyczy to
w szczególności osób młodych, jak też rodzin z dziećmi.
Deficyty w zakresie polityki senioralnej wpływają również na poziom
kapitału społecznej. Brak rozwiązań związanych z opieką nie wspiera
aktywności osób – opiekunów.
Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
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Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niski poziom standardów dostępności.
Pogarszający się stan środowiska.
Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem.
Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów przyczynia
się pośrednio do odpływu młodych mieszkańców miasta, gdyż miasto
nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb rozwojowych. Ogranicza zdolność
miasta do kreowania rozwiązań sprzyjających włączeniu i aktywności
społecznej, jak też zdolność miasta do generowania wzrostu
gospodarczego, w szczególności w oparciu o usługi.
Docelowo niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów wpływa
na jakość usług czasu wolnego oraz spowalnia wzrost dochodów
budżetowych miasta.

2. Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości
Gospodarczy
Do połowy lat 90. XX w. struktura gospodarki Tomaszowa Mazowieckiego
zdominowana była przez duże zakłady przemysłowe z branży włókienniczej.
Od tego czasu tomaszowska gospodarka przeszła zmianę opierając się głównie
o firmy handlowo-usługowe. Wśród największych przedsiębiorstw działających
na terenie miasta wciąż znajdują się zakłady produkcyjne i przemysłowe. Rynek
pracy w Tomaszowie Mazowieckim jest mało różnorodny, a jego dzisiejszy kształt
ukształtowany został w dużym przez potencjał lokalizacyjny miasta (przemysł,
logistyka).
Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się na tle miast subregionalnych niskimi
wskaźnikami przedsiębiorczości. Ograniczone możliwości rynku pracy i rozwoju
własnych biznesów są jedną z przyczyn migracji młodych mieszkańców miasta.
Na terenie miasta brak jest inkubatora przedsiębiorczości, który wspierałby
wchodzenie na rynek nowych, innowacyjnych działalności gospodarczych.
Do jednych z najważniejszych zagrożeń rozwoju gospodarczego miasta należy
zaliczyć te wynikające z sytuacji demograficznej. Deficyt kadr na rynku pracy
na razie jest umiarkowany, będzie się jednak pogłębiać w ciągu najbliższych lat.
Będzie to istotne zagrożenie dla konkurencyjności firm, których rozwój zależy
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przedsiębiorczości
od jakości zasobu ilościowego kapitału ludzkiego. Dla sfery usług, które działają
na rynku lokalnym, depopulacja i starzenie się mieszkańców miasta oznaczać
mogą spadek popytu.
Więksi przedsiębiorcy oprócz tego, że poszukują kadry poza miastem,
na uczelniach wyższych, starają się kreować we współpracy z miastem
i powiatem – kierunki kształcenia im dedykowane. Warto podkreślić, iż jest to
dopiero początek pewnej drogi i napotyka jeszcze na liczne bariery. W ocenie
przedsiębiorców poziom wiedzy i umiejętności absolwentów jest niski. Mniejsi
przedsiębiorcy nie mają możliwości kreowania kierunków i jakości kształcenia
w mieście. Inwestowanie w kadry to jeden z kluczowych czynników sukcesu firm
zarówno dużych jak też małych. Jednocześnie Tomaszów Mazowiecki ofertuje
bardzo mało w zakresie możliwości podnoszenia jakości już pracujących kadr.
Brak jest obecnie zdefiniowanych atutów miasta, które wspierałyby rozwój
innowacyjnej gospodarki w mieście. Większe firmy korzystają z usług IOB spoza
miasta. Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego nie ma takiego wsparcia.
Jednocześnie trudno ocenić poziom innowacyjności, kreatywności ogółu małych
firm.
Miasto w słabym stopniu wykorzystuje potencjał przyrodniczo-rekreacyjny
do rozwoju gospodarczego. Brakuje zintegrowanych miejsc i przestrzeni, które
przyciągać będą ludzi, a tym samym generować będą popyt na lokalne usługi
czasu wolnego.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

•

•

•

GUS
Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców wyniosła w Tomaszowie
Mazowieckim 86,1 (rok 2018), kształtowała się
na poziomie wartości notowanej powiatu
tomaszowskiego (81,2). Była to jednak wartość
mniejsza niż ta notowana w skali województwa
łódzkiego i kraju (odpowiednio 100,4 i 113,6).
GUS
Na tle miast z grupy porównawczej nasycenie
podmiotami gospodarczymi w Tomaszowie
Mazowieckim, określane liczbą podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000
mieszkańców było wyraźnie niższe. W 2018 roku w
Tomaszowie Mazowieckim ten wskaźniki wynosił 86,1
przy wartości 104,78 dla grupy porównawczej.
W Tomaszowie Mazowieckim w porównaniu do roku GUS
2002 widocznie spadła liczba osób fizycznych
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63

prowadzących działalność gospodarczą na 1000
ludności – z 83 do 64.
W porównaniu do roku 2009 ogólna liczba
podmiotów wzrosła o 2,9%, co w odniesieniu
do jednostek terytorialnych wyższego rzędu, stawia
miasto w mniej korzystnej sytuacji. Na poziomie
powiatu wzrost był zdecydowanie większy i wyniósł
14,7%. Natomiast w województwie łódzkim i całym
kraju, liczba podmiotów gospodarczych wpisanych
do rejestru REGON wzrosła odpowiednio o 15,2
i 20,5%.
Największy udział w ogóle tomaszowskich
podmiotów gospodarczych miały podmioty z sekcji G
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle (26,1%).
W porównaniu do roku 2011 ich liczba spadła
o 19,6%.
Tomaszowska młodzież, zapytana o to, co
w największym stopniu decyduje o tym,
że w Tomaszowie Mazowieckim można znaleźć
dla siebie dobrą pracę, najczęściej wskazywała
na powiązania rodzinne i znajomości (38,3%). Takie
opinie nie kreują pozytywnego wizerunku lokalnego
rynku pracy.
Z badań ankietowych z udziałem uczniów
tomaszowskich szkół wynika, że poziom wiedzy nt.
przedsiębiorczości jest niski. Założenie własnej firmy
bierze pod uwagę tylko 9,2% ankietowych.
W powiecie tomaszowskim notowano wyraźnie
niższe poziomy średnich wynagrodzeń niż w dużych
i zasadniczo bliskich terytorialnie dużych miastach,
takich jak Łódź i Warszawa. W 2018 roku przeciętne
miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło w
powiecie tomaszowskim 3,8 tys. zł, w Łodzi 4,7 tys. zł,
a w Warszawie 6,4 tys. zł.
W sprawozdaniu z działalności PUP za rok 201863,
do słabych stron tomaszowskiego rynku pracy
zaliczono:
o niską jakość zasobów pracy pozostających
w ewidencji osób bezrobotnych,

Najnowsze sprawozdanie dostępne na moment opracowania niniejszego dokumentu.
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system kształcenia niedostosowany do
realiów lokalnego rynku,
o niedostateczną komunikację pomiędzy
niektórymi gminami a Tomaszowem
Mazowieckim – głównym ośrodkiem, gdzie
ulokowane są miejsca pracy,
o niedostateczną liczbę miejsc w przedszkolach
i żłobkach,
o nieodpowiednie warunki lokalowe do
instytucjonalnej obsługi runku pracy,
o brak instytucji otoczenia biznesu,
o „szarą strefę” na lokalnym rynku pracy.
Mniejsze podmioty gospodarcze podchodzą do
tematu innowacji incydentalnie, wykorzystując
nadarzające się okazje wsparcia swojej działalności
środkami z zewnątrz.
W ocenie przedsiębiorców poziom wiedzy i
umiejętności absolwentów jest niski (źródło: badanie
TDI z przedsiębiorcami, czerwiec 2020).
Mali przedsiębiorcy nie mają możliwości kreowania
kierunków i jakości kształcenia w mieście (źródło:
badanie TDI z przedsiębiorcami, czerwiec 2020).

Badanie TDI z
przedsiębiorcami
(czerwiec 2020
r.)

Opisując główne przyczyny niskiej konkurencyjności rynku pracy
i niskiego poziomu przedsiębiorczości w Tomaszowie Mazowieckim
należy sięgnąć od historii przemian społeczno-gospodarczych lat 90-tych
w kraju. Na obecną sytuacją gospodarczą na terenie miasta niewątpliwe
wpływ miało różne tempo rozwoju w skali kraju i wyższy poziom
atrakcyjności inwestycyjnej dużych miast.
Wracając do uwarunkowań wewnętrznych dzisiejszy poziom
konkurencyjności miasta kształtuje kilka czynników.
Malejące zasoby kapitału ludzkiego pogłębiają deficyt kadr na rynku
pracy, co wpływa na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. Młode,
zdolne osoby zakładają firmy poza miastem, nie tworzą jego dochodów
oraz nie angażują się w rozwój gospodarczy, w tym tworzenie miejsc
pracy.
Niski poziom kapitału społecznego nie wspiera rozwoju kompetencji
miękkich społeczeństwa miasta takich jak przedsiębiorczość,
kreatywność, współpraca.
Rozwój kształcenia zawodowego napotyka na liczne bariery, związane
m.in. z regulacjami prawno-organizacyjnymi, poziomem wynagrodzeń
kadr w systemie kształcenia zawodowego.
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Miasto posiadając ograniczone zdolności do finansowania działań
rozwojowych nie jest w stanie szybko realizować na miarę swoich
potrzeb działań sprzyjających rozwojowi aktywności gospodarczej
(np. tworzenie terenów inwestycyjnych, poprawa funkcji komunikacyjnej
miasta, rewitalizacja, tworzenie stref/ terenów aktywności usługowej,
np. na bazie potencjałów rekreacyjnych miasta).
Chaos przestrzenny i niski poziom dostępności ogranicza lokalne
możliwości rozwoju aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości.
Niska jakość usług PCW nie przyczynia się do rozwoju lokalnych usług
(lokalnych obiegów gospodarczych), np. na bazie oferty kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej.
Zły stan środowiska jest barierą rozwoju wybranych działalności
gospodarczych, w tym usług bazujących na PCW.
Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Niska jakość oferty pracy przyczynia się bezpośrednio do opływu
młodych.
Mało konkurencyjny rynek pracy ma bezpośredni wpływ na poziom
dochodów podatkowych miasta. Dochody własne miasta w dużym
stopniu zależą od aktywności ekonomicznej mieszkańców, zarówno
od ilości osób pracujących, jak też poziomu wynagrodzeń. Ubytek
mieszkańców to także docelowo ubytek przyszłych podatników,
płacących podatki w mieście.
Powyższe skutki wpływają na pogłębianie i występowanie dalszych
problemów, w tym związanych z kapitałem społecznym, polityką
senioralną, popytem na usługi PCW.

Problem

3. Malejące zasoby kapitału ludzkiego

Wymiar

Społeczny
W Tomaszowie Mazowieckim widoczny jest stały ubytek zasobów kapitału
ludzkiego. Przejawia się on ubytkiem liczby ludności miasta, w tym szczególności
osób młodych. Na ubytek zasobów ludzkich miasta wpływ mają zarówno
zjawiska naturalne (ujemny przyrost naturalny), jak też ujemne saldo migracji.
Szczególnie niepokojący jest trend ubytku młodych mieszkańców miasta, co
pogłębiać będzie deficyt zasobów ludzkich w przyszłości. Wynikać to będzie
z malejącego potencjału ludności w wieku reprodukcyjnym.

Charakter
zjawiska
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Do głównych przyczyn ubytku młodych mieszkańców miasta należy zaliczyć brak
zaspokojenia w przestrzeni miasta potrzeb związanych z pracą oraz edukacją na
poziome wyższym.
Niepokojące są również niskie wskaźniki dzietności, co wskazywać może, że
miasto w niedostatecznym stopniu wspiera politykę rodzinną.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

Jednocześnie słabe wykorzystanie lokalnych potencjałów i zasobów, w
szczególności w sferze kultury, zasobów przyrodniczych, powoduje, że miasto nie
tworzy odpowiednich przewag konkurencyjnych – powodów, dla których miasto
można ocenić jako lepsze od innych miejsce do życia.
MRL
• W porównaniu do roku 1998 liczba mieszkańców miasta
spadła o 10%. W ciągu ostatnich 5 lat notowano wskaźnik
ubytku ludności na poziomie -2,59% przy średniej dla grupy
porównawczej wynoszącej -1,81.
MRL
• Ujemne wskaźniki przyrostu naturalnego na 1000
mieszkańców, które nie przekraczały w okresie od 2014
do 2018 roku wartości minus 10, były wyraźnie niższe
od średniej dla miast subregionalnych (wartości oscylowały
pomiędzy -2,46 do – 4,35).
MRL
• Wskaźniki dzietności w ostatniej dekadzie były niskie
i kształtowany się na poziomie 1,21 do 1,43.
MRL
• W mieście następował stały odpływ ludności wskutek
migracji. Mieszkańcy mniej więcej w równym stopniu
opuszczali miasto wyjeżdżając do innych województw, jak
też pozostawali
na terenie województwa łódzkiego. Ujemne saldo migracji
kształtowało się w okresie od 2011 do 2018 w przedziale 64 do -188 osób rocznie. Najwyższym ujemnym saldem
migracji
MRL
w okresie od 2011 do 2018 roku odznaczały się w osoby
w grupach wieku 25-34 lata oraz 35-49 lat.
• Niskie wartości wskaźników oceniających potencjał
reprodukcyjny miasta widoczne były w liczbie mieszkańców
w wieku 25-34 lat na 1000 mieszkańców. W 2018 roku tzw.
wskaźnik Floridy wynosił 126,77 przy średniej dla miast z
grupy porównawczej wynoszącej 140,26. Wartość
wskaźnika wyraźnie się zmieniła od 2014, kiedy wynosiła
144.
MRL
• Niskie na tle grupy porównawczej były wskaźniki ilości
zawieranych małżeństw w okresie od 2014 do 2018 roku,
kształtujące się na poziomie od 4,2 do 4,6 małżeństw na
1000 mieszkańców, przy średniej dla grupy od 4,74 do 4,84.
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Miasto dysponowało w 2020 roku 223 miejscami w żłobach UM
przy liczbie dzieci w wieku 0-3 lat wynoszącej 1464 osób.
Oprac.
Prognoza liczby ludności, opracowana na bazie
własne na
zdiagnozowanych w ostatniej dekadzie trendów
bazie GUS
demograficznych Tomaszowa Mazowieckiego (migracje,
dzietność) wskazuje, że w przyszłości można oczekiwać
dalszego spadku liczby ludności miasta. W perspektywie
do 2042 roku Tomaszów Mazowiecki będzie liczył około 48
tys. mieszkańców.
Oprac.
W 2012 roku w Tomaszowie Mazowieckim było prawie 19
własne na
tys. osób w wieku pomiędzy 20 a 39 rokiem życia, w 2019
bazie GUS
roku ich liczba zmniejszyła się do 15,5 tys. Prognozuje się
dalszy spadek liczby ludności tej kategorii wiekowej, do
około 10,5 tys.
w 2042 roku.
Powszechną wśród osób młodych jest opinia, że Tomaszów Badania z
młodzieżą
nie jest dobrym miejscem dla osób z wyższym
(marzec
wykształceniem oraz dla osób przedsiębiorczych. Tylko
2020 r.)
9,21% badanych było zdania, że Tomaszów to dobre
miejsce dla osób przedsiębiorczych, a 3,33% badanych
wskazywało, że jest dobrym miejscem dla osób z
wykształceniem wyższym.
Istotnymi powodami wpływającymi na podjęcie decyzji
o opuszczeniu miasta są: zła jakość powietrza, brak
atrakcyjnych ofert pracy i wysokość zarobków
Mało konkurencyjny rynek pracy i niska jakość oferty pracy przyczynia
się bezpośrednio do opływu młodych.
Miasto nie zaspokaja potrzeb edukacyjnych młodych osób po skończeniu
kształcenia na poziomie średnim.
Miasto wykazuje się deficytami w zakresie polityki rodzinnej. Problem
stanowi dostępność miejsc w żłobach.
Zły stan środowiska może być również jedną z dodatkowych przyczyn
niskiej oceny jakości życia w mieście.
Niska jakość usług PCW może być jedną z dodatkowych przyczyn niskiej
oceny jakości życia w mieście, a tym samym może sprzyjać decyzjom
dot. opuszczenia miasta (lub braku powrotu po skończeniu kształcenia).
Niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów.
Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
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3. Malejące zasoby kapitału ludzkiego
•
•
•
•

Skutki dla
miasta

•
•
•

Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Pomniejszanie kapitału ludzkiego wpływa na zmniejszanie kapitału
społecznego, migrują osoby przedsiębiorcze, z dużym potencjałem.
Pogłębia się deficyt kadr na rynku pracy.
Młode, zdolne osoby zakładają firmy poza miastem, nie tworzą jego
dochodów oraz nie angażują się w rozwój gospodarczy, np. w tworzenie
miejsc pracy.
Zmniejsza się potencjał wzrostu przychodów podatkowych miasta oraz
dochodów mieszkańców (potencjał nowych miejsc pracy).
Zmniejsza się potencjalny popytu na usługi PCW w mieście.
Pogłębiają się problemy opieki nad osobami zależnymi, w tym starszymi.
Zerwaniu ulegają więzi rodzinne.

Problem

4. Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna

Wymiar

Społeczny
W strukturze ludności miasta widoczne były znaczne przyrosty liczby ludności
w wieku poprodukcyjnym, co wiąże się dodatkowo z wydłużaniem się
przeciętnego czasu dalszego trwania życia. Jednocześnie w mieście nastąpił
spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Charakter
zjawiska

Rosnąca liczba ludności w wieku 55+ przełożyła się na wzrost udziału ludności
w wieku poprodukcyjnym (tj. takiej, która opuściła już rynek pracy). Grupa ta
stanowiła 1/4 mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w 2018 roku,
co w porównaniu do 2002 roku oznacza istotny wzrost (odsetek wyniósł
wówczas 15,9). Proces przechodzenia do kategorii poprodukcyjnej jeszcze trwa,
co oznacza, że w ciągu najbliższych lat udział ludności w wieku poprodukcyjnym
powinien się jeszcze zwiększyć.
Prognoza liczby ludności, opracowana na bazie zdiagnozowanych w ostatniej
dekadzie trendów demograficznych Tomaszowa Mazowieckiego (migracje,
dzietność) wskazuje, że w przyszłości można oczekiwać dalszego spadku liczby
ludności miasta, o ile nie zatrzymane zostaną negatywne trendy dot. niskiej
dzietności oraz ujemnego salda migracji. Prognoza wskazuje, że w perspektywie
do 2042 roku Tomaszów Mazowiecki będzie liczył około 48 tys. mieszkańców.
Według prognoz wzrost liczby ludności miasta nastąpi w kategoriach wieku
senioralnego. Liczba ludności miasta w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy się
z obecnych 13,4 tys. osób do 14,9 tys. osób. Zwiększy się również liczba osób
w wieku powyżej 85 roku życia z około 1,5 tys. osób obecnie do 2,8 tys. osób
w 2042 roku.
137

Problem

4. Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna
Polityka senioralna miasta będzie istotną częścią polityki rozwoju miasta. Rosnąć
będzie popyt na usługi czasu wolnego, aktywnego formy spędzania czasu,
ale także na usługi opiekuńcze i opiekę zdrowotną. Miasto w tych zakresie ma
wiele do nadrobienia.
W Tomaszowie Mazowieckim występuje ograniczony dostęp do usług
opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszty realizacji takich usług są wysokie.
Niedostatecznie poznane są również potrzeby mieszkańców w tym zakresie.
Brak jest szerszego wykorzystania nowoczesnych technik rehabilitacji, jak
również wykorzystania e-usług, aplikacji i innych technologii IT wspierających
pracę socjalną i opiekę zdrowotną. Pracownicy służb socjalnych i medycznych
posiadają niewystarczające kompetencje z zakresu pracy z nowoczesnymi
technologiami, a koszty wdrożenia takich technologii są wysokie. Jednocześnie
barierą do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w placówkach
publicznych jest przestarzały sprzęt i sieci informatyczne.
Oprócz deficytów w zakresie polityki senioralnej miasto charakteryzuje się
deficytami w zakresie polityki rodzinnej. Przykładem jest tu m. in. bardzo niski
poziom dostępności do opieki żłobkowej. W mieście widoczny jest deficyt
asystentów rodzinnych i specjalistów z zakresu pomocy psychologicznoterapeutycznej. Do zdiagnozowanych problemów należy zaliczyć brak
dostosowania oferty zajęć pozalekcyjnych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

Powyższe problemy wpływają i wpływać będą na aktywność ekonomiczną
mieszkańców miasta.
MRL
• Grupa osób w wieku poprodukcyjnym stanowiła 1/4
mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego w roku 2018,
co w porównaniu do roku 2002 oznacza istotny wzrost
(odsetek wyniósł wówczas 15,9).
Opracowanie
• Wg prognoz demograficznych wzrost liczby ludności
własne nad
miasta nastąpi w kategoriach wieku senioralnego. Liczba
postawie
ludności miasta w wieku powyżej 65 roku życia zwiększy
danych GUS
się z obecnych 13,4 tys. osób do 14,9 tys. osób. Zwiększy
się również liczba osób w wieku powyżej 85 roku życia
z około 1,5 tys. osób obecnie do 2,8 tys. osób w 2042
roku.
MRL
• Liczba porad lekarskich w przeliczeniu na tysiąc
mieszkańców wyniosła 6365 w 2018 roku, a była
najwyższa w całym okresie 2014-2018. Wartość
wskaźnika w Tomaszowie Mazowieckim przewyższała
wyraźnie średnią dla gmin w grupie porównawczej
(5756).
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•

Główne
przyczyny

Problemy
powiązane

Skutki dla miasta

MOPS
Do głównych przyczyn przyznania pomocy społecznej
i jednocześnie takich, które nie wykazują tendencji
spadkowej należy zaliczyć niepełnosprawność (1,6 tys.
rodzin rocznie), długotrwała lub ciężka choroba (1,1 tys.
rodzin rocznie).
MOPS
• W okresie od 2014 do 2018 zwiększyła się liczba
realizowanych usług opiekuńczych z 56 do 87.
• W okresie od 2014 do 2018 zwiększył się popyt na pobyt MOPS
w DPS. W 2014 roku odnotowano opłacenie pobytu
dla 187 osób w 2018 roku 254 osób.
• Brak jest szerszego wykorzystania nowoczesnych technik UM
rehabilitacji, jak również wykorzystania e-usług, aplikacji
i innych technologii IT wspierających pracę socjalną
i opiekę zdrowotną.
UM
• Miasto dysponowało w 2020 roku zaledwie 223
miejscami w żłobach przy liczbie dzieci w wieku 0-3 lat
wynoszącej 1464 osób.
• Niedostateczne zdolności finansowania rozwoju miasta oraz dynamiczne
zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczności miasta
to główne przyczyny deficytów w zakresie polityki rodzinnej
i senioralnej.
• Pogłębiające się problemy opieki nad osobami zależnymi, w tym
starszymi wynikają również z zerwania więzi rodzinnych, co związane
jest w migracją młodych mieszkańców miasta.
• Wpływ na sposób prowadzenia polityki senioralnej, w szczególności
w sferze opieki zdrowotnej, opiekuńczej – ma również poziom kapitału
społecznego. W realizacji zadań pomocy społecznej ważny jest bowiem
udział organizacji pozarządowych oraz pomoc świadczona w formie
wolontariatu.
• Realizację polityki rodzinnej i senioralnej utrudniają bariery
funkcjonalno-przestrzenne, np. związane z dostępnością miasta, jak też
niska jakość usług oferty czasu wolnego (utrudnione korzystanie z oferty
instytucji kultury, przestrzeni publicznych, stref aktywności).
• Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego.
• Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Deficyty w zakresie polityki senioralnej wpływają na poziom kapitału społecznej,
generują lub pogłębiają problemy i wykluczenie społeczne.
Deficyty w zakresie polityki senioralnej i rodzinnej mogą mieć wpływ na poziom
dochodów ludności miasta. Opiekunowie osób zależnych (dzieci, osób starszych,
niepełnosprawnych) zmuszeni są do rezygnacji z zatrudnienia. Ma to również
wpływ na poziom dochodów miasta.
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Wymiar
Charakter
zjawiska

Społeczny, przestrzenny
Miasto Tomaszów Mazowiecki zaplanowane zostało i rozwinęło się dynamicznie
kilka dekad wstecz. Kryzys finansów miasta po przełomie lat 90-tych oraz
późniejsze szybkie tempo rozwoju gospodarczego kraju, jak też struktura
przestrzenna miasta, zasadniczo nie zmieniana i nie modernizowana w ciągu
ostatnich dekad – kształtują dzisiejszą funkcjonalność miasta. Kryzys finansów
miasta powodował, że miasto nie inwestowało w odpowiedniej skali w
rozwiązania funkcjonalne, a jednocześnie rozwój gospodarczy przyczynił się do
coraz większej presji na lokalny układ przestrzenny (nowe tereny inwestycyjne,
zakłady wydobywcze w okolicy miasta, zwiększony ruch komunikacyjny).
Istotnym problemem miasta w sferze funkcjonalno-przestrzennej jest
funkcjonowanie zakładów wydobycia surowców mineralnych w obrębie miasta
oraz w jego sąsiedztwie (m. in. Smardzewice), które wywierają negatywny
wpływ na jakość życia mieszkańców, co związane jest głównie z deficytem
rozwiązań komunikacyjnych i ruchem pojazdów transportujących urobek przez
strefy zamieszkałe w mieście.
Pomimo kompaktowego charakteru miasta do jego głównych problemów
w sferze przestrzennej należy zaliczyć brak południowej obwodnicy miasta,
degradację zasobów komunalnych i mieszkaniowych, nieuporządkowanie
struktur przestrzennych miasta, brak powiązań funkcjonalnych w odniesieniu
do terenów zielonych i miejsc rekreacji oraz liczne deficyty w zakresie szeroko
rozumianej dostępności.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

Miasto charakteryzuje się niskim poziomem stosowania narzędzi planowania
przestrzennego. W 2018 roku tylko 15,4% powierzchni miasta objęte było mpzp.
Brak planów utrudnia realizację polityki przestrzennej miasta, co skutkuje m.in.
jego rozlewaniem. Rozwój przedmieść miasta nie koresponduje z rozwojem
infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacyjnej, ciepłowniczej.
UM
• Budynki stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy należą
do najstarszych w Tomaszowie Mazowieckim. Średni wiek
budynków wynosi około 93 lata, a stopień zużycia
przekracza 76%. Wśród 280 budynków wybudowanych
przed 1945 rokiem 218 budynków jest własnością Gminy,
11 budynków jest w zarządzie wspólnot mieszkaniowych,
35 budynków jest współwłasnością Gminy, a 16
budynków znajduje się w zarządzie tymczasowym Gminy.
GUS
• Z kanalizacji w 2018 r. korzystało 53,2 tys. mieszkańców
Tomaszowa, tj. 85% ogółu ludności miasta.
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•

•

•

•

•

•

Główne
przyczyny

•

GUS
Z sieci gazowej w 2018 roku korzystało 64,3%
mieszkańców, a więc więcej niż w grupie porównawczej
(77,4%). Pomimo wzrostu długości czynnej sieci gazowej
(w roku 2018 było o 105 095 metrów), wartość ta od lat
pozostaje na zbliżonym poziomie.
GUS
Odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do
infrastruktury wodociągowej w Tomaszowie
Mazowieckim w 2018 roku wynosił 69,3%.
Starostwo
Powierzchnia gruntów zdegradowanych i
Powiatowe
zdewastowanych powstałych w wyniku prowadzenia
w TM
eksploatacji kopalin na terenie Tomaszowa
Mazowieckiego, dla których wymagane jest
przeprowadzenie rekultywacji wynosiła 45,74 ha (stan na
dzień 31.12.2019 r.).
Starostwo
Na terenie miasta znajdują się dwa składowiska
Powiatowe
pozakładowe tj. składowisko odpadów poprodukcyjnych
w TM
po Zakładach Włókien Sztucznych „Chemitex Wistom”
przy ul. Piaskowej 157 oraz baseny osadów ściekowych,
tzw. laguny osadowe zlokalizowane przy ul.
Henrykowskiej 2/4.
MRL
Na tle miast subregionalnych Tomaszów Mazowiecki
charakteryzował się bardzo niską powierzchnią gminy
objętą obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W 2018 roku
zaledwie 15,4% powierzchni miasta objęte było mpzp,
podczas gdy średnia dla miast subregionalnych wynosiła
55,34%, a wśród tej grupy były miasta, które prawie w
całości objęte były mpzp.
W zakresie dostępności miasto charakteryzuje się
UM
następującymi deficytami:
o brak miejsc postojowych dla osób z
niepełnosprawnościami na parkingach takich
obiektów jak stadion, Miejskie Centrum Kultury
czy SP13, lub ich nieprawidłowe oznaczenie
(budynek MOPS),
o brak oznaczeń kontrastowych (np. budynki
MOPS, MCK, UM),
o brak odpowiedniego wykończenia nawierzchni
podłóg czy schodów (np. budynki MOPS, MCK,
UM).
Niedostateczne zdolności finansowania rozwoju miasta to zasadniczo
główna przyczyna stanu przestrzenno-funkcjonalnego miasta. Na ten
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•

•

Problemy
powiązane

Skutki dla miasta

deficyt należy jednak spojrzeć przez pryzmat dłużej perspektywy czasu
oraz uwarunkowań zewnętrznych (decyzyjności poza granicami miasta,
tempa przemian gospodarczych i kryzysów). Skala potrzeb dotyczących
sfery funkcjonalno-przestrzennej jest bardzo duża i dotyka różnych
obszarów funkcjonowania miasta, przez transport i komunikację,
mieszkalnictwo, zasoby komunalne, przestrzenie publiczne i tereny
zielone, na szeroko rozumianej dostępności kończąc. Nie bez znaczenia
dla poczucia komfortu życia jest również estetyka miasta.
Przyczyną chaosu przestrzennego może być również niska jakość
kapitału społecznego, której przejawem jest nie tylko niska aktywność
społeczna, ale też niskie poczucie estetyki.
Warto również wspomnieć o deficytach stosowania narzędzi
planowania przestrzennego, co może pogłębiać już istniejący chaos
przestrzenny i dostępność miasta.

•

Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego.
• Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
• Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
• Niski poziom standardów dostępności.
• Pogarszający się stan środowiska.
• Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
• Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Niski poziom dostępności ma bezpośredni wpływ na aktywność społeczną.
Chaos przestrzenny utrudnia tworzenie kompleksowych rozwiązań
przestrzenno-funkcjonalnych, w szczególności w zakresie przemysłów czasu
wolnego. Przykładem może być strefa aktywności wokół Areny Lodowej.
Powiązanie tej przestrzeni z terenami nad Pilicą oraz terenami zielonymi
w centrum miasta jest utrudnione. Bariery dotyczą m. in. spójności ciągów
pieszo-rowerowych, ciągłości terenów zieleni i dostępności wybranych miejsc
rekreacji i aktywności dla mieszkańców.
W powyższym kontekście należy również rozpatrywać skutki dla sfery
gospodarczej, która może rozwijać się na bazie aktywności kulturalnych
i rekreacyjnych mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Nie bez znaczenia
dla rozwoju funkcji gospodarczej jest również deficyt terenów inwestycyjnych.
Struktura przestrzenna miasta i brak stosowania narzędzi planowania przynosi
skutki dla budżetu miasta. Miasto ma ograniczone zdolności rozwijania się
w sposób zwarty i zrównoważony w swoich granicach. Rozlewania się miasta
powoduje, że konieczne jest rozwijanie infrastruktury technicznej. Brak
142

Problem

5. Niski poziom standardów dostępności
rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak obwodnica, sieć ciepłownicza –
sprzyjają zanieczyszczeniu środowiska (zanieczyszczenie powietrza, hałas).
Brak stosownych rozwiązań w zakresie dostępności skutkuje ograniczonym
korzystaniem z miasta przez wybrane grupy osób, w tym osoby
z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziny wielodzietne.
Istniejące bariery funkcjonalno-przestrzenne ograniczają zdolności miasta
do wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów, do których zaliczyć należy
korzystne położenie w przestrzeni kraju (brak terenów inwestycyjnych) oraz
walory przyrodniczo-kulturowe (brak zintegrowanej oferty czasu wolnego).

Problem

6. Pogarszający się stan środowiska

Wymiar

Środowiskowy
W Tomaszowie Mazowieckim zdiagnozowano występowanie kilku kluczowych
problemów jakości środowiska. Należy do nich zaliczyć niską jakość powietrza,
wód powierzchniowych, słabe przystosowanie miasta do skutków zmian
klimatycznych oraz niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.

Charakter
zjawiska

Problemy jakości środowiska wpływają na komfort życia mieszkańców, stanowią
zagrożenie dla ich zdrowia oraz są barierą rozwoju miasta. Przyczyn złego stanu
środowiska należy poszukiwać nie tylko w granicach administracyjnych miasta,
ale również poza nimi, co odnosi się w szczególności do problemów jakości wód
powierzchniowych. Oznacza to, że rozwiązanie kluczowych problemów
środowiska w mieście uzależnione jest do inicjatyw podejmowanych we
współpracy z sąsiednimi partnerami samorządowymi.
Niska jakość powietrza w mieście generowana jest przez niską emisję. W mieście
występuje wysoki udział węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych,
a sieć ciepłownicza i gazowa jest niedostatecznie rozwinięta. Wpływ na to ma
również niski popyt na podłączenie do sieci, wynikający z małej liczby odbiorców
i kosztów ponoszonych przez indywidualnych obiorców (koszt ogrzewania
węglem jest niższy). Niechęć mieszkańców do wymiany źródeł ciepła pogłębia
deficyt środków finansowych na te inwestycje, zbyt skomplikowane i
niedostosowane do rzeczywistości procedury pozyskania dofinansowania. Liczne
są również postawy roszczeniowe oraz niski jest poziom edukacji ekologicznej
mieszkańców, do którego przyczynia się brak wsparcia instytucjonalnego oraz
deficyt działań szkoleniowych i edukacyjnych.
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Na stan jakości powietrza wpływ ma również emisja liniowa, generowana przez
transport i komunikację. Układ komunikacyjny miasta nie jest dostosowany do
transportu ciężkiego, brakuje obwodnicy, w szczególności w południowej części
miasta. Inwestycje i sposób organizacji ruchu drogowego jest utrudniony ze
względu na brak jednolitego zarządzania drogami publicznymi (wielu zarządców
dróg). Wiele dróg publicznych, w tym tych na które miasto nie ma
bezpośredniego wpływu (np. drogi powiatowe, wojewódzkie) jest w złym stanie
technicznym. W mieście występuje duży odsetek dróg gruntowych, co wynika
m. in. z dynamicznego rozwoju przedmieść.
Mieszkańcy oczekują, że miasto zmieniać się będzie pod względem
ekologicznym. Wymaga to jednak istotnych nakładów finansowych. Transport
komunalny, pomimo inwestycji w tabor komunikacyjny, niedostosowany jest
do wymogów środowiskowych. Brak jest rozwiniętej infrastruktury do obsługi
ekologicznego transportu komunalnego. Słabo rozwinięty jest system
komunikacji rowerowej. Pomimo kompaktowego charakteru miasta wciąż
nie udało się skomunikować system ścieżek rowerowych. W mieście nie
funkcjonuje również „rower miejski”.
Tomaszów Mazowiecki narażony jest na skutki zmian klimatu. Jednocześnie
w mieście brak jest systemowego monitorowania stanu środowiska. Informacje
nt. stanu środowiska nie są zasadniczo udostępniane mieszkańcom miasta.
Brakuje m. in. narzędzie do przekazywania takich danych i komunikacji
z mieszkańcami. Problemem miasta jest także brak dostosowania rozwiązań
infrastrukturalnych do zmian klimatu, w szczególności w zakresie tzw. miejskich
wysp ciepła oraz wykorzystania/ rozwoju systemu terenów zielonych
do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu. W małym zakresie miasto
korzysta z ekologicznych źródeł energii. Miasto posiada dokumenty strategiczne
w zakresie adaptacji do zmian klimatu, jednak rozwiązanie problemów związane
są zarówno ze stan świadomości ekologicznej mieszkańców i interesariuszy,
jak też wynika z barier ekonomicznych.
Niska jakość wód powierzchniowych to problem nie tylko generowany
i widoczny w przestrzeni miejskiej. Jakość wód powierzchniowych płynących
przez miasto zależy od komplementarnych rozwiązań z zakresu ochrony wód,
które realizowane są w ujęciu zlewni. Zanieczyszczenie wód Zalewu
Sulejowskiego jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia wód Pilicy, płynącej przez
Tomaszów Mazowiecki. Zanieczyszczenie wód płynących przez miasto, w tym
dopływów Pilicy to również skutek braku stosownych rozwiązań w zakresie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej w ościennych gminach. Rozwiązanie tego
problemu będzie możliwe pod warunkiem skutecznej współpracy
międzygminnej i z organizacjami działającymi na rzecz poprawy jakości
środowiska. Obecnie brak jest realizacji wspólnych inwestycji. Na stan wód
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powierzchniowych Tomaszowa Mazowieckie wpływ mają również nielegalne
zrzucanie ścieków przez przedsiębiorców jak również spływy powierzchniowe
z pól powodujące eutrofizację wód. Zagadnienia te są w małym stopniu rzetelnie
zdiagnozowane przez służby ochrony środowiska.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

Miasto wykazuje deficyty związane z systemem gospodarki odpadami
komunalnymi. Zasadniczym problemem jest niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wysokie koszty
prowadzenia gospodarki odpadami wynikają m. in. w problemu niskiej jakości
odpadów zbieranych selektywnie, zbyt dużego udziału odpadów zmieszanych
oraz są wynikiem niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców. Miasto posiada
ograniczone możliwości zakupu odpowiedniej infrastruktury do poprawy jakości
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, ze względu na duży koszt takich
rozwiązań oraz bariery prawne.
• Na terenie miasta stwierdzono przekroczenie
WIOŚ
dopuszczalnych standardów jakości powietrza ze
względu na ponadnormatywne stężenie pyłów
zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5, a także
benzo(a)pirenu.
• Z centralnego ogrzewania zbiorowego korzystają
Program OŚ
głównie lokatorzy mieszkań w osiedlach bloków oraz
domach wielorodzinnych. Natomiast mieszkańcy
domów jednorodzinnych korzystają niemal wyłącznie z
centralnego ogrzewania indywidualnego.
GUS
• W 2018 roku 64,3% mieszkań w Tomaszowie
Mazowiecki podłączonych było do sieci gazowej, mniej
niż w porównaniu z gminami z grupy porównawczej, w
której odsetek ten wynosił 77,4%.
Badanie z
• Jakość powietrza jest głównym czynnikiem rozwoju
mieszkańcami,
Tomaszowa Mazowieckiego – taką opinię wyraziło
czerwiec 2020
ponad 40% dorosłych mieszkańców miasta, w
r.
przeprowadzonym na potrzeby opracowania badaniu
ankietowym.
MRL
• W mieście i jego otoczeniu obserwuje się wzrost
obciążenia przestrzeni ruchem komunikacyjnym, co
potwierdzają wskaźniki liczby samochodów osobowych
na 100 km. W powiecie tomaszowskim na 100
mieszkańców w 2018 roku przypadało 59,14
samochodów osobowych, co było wartością wyższą od
średniej dla grupy porównawczej. W analizowanym
okresie od 2014 do 2018 widoczny był znaczny wzrost
wartości wskaźnika, z 50,7 samochodów na 100
mieszkańców w 2014 roku do 59,14 w 2018 roku.
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•

•

•

•

•

•
•
Główne
przyczyny
•

Zgodnie z aktualną oceną jakości wód
powierzchniowych zamieszczoną w publikacji
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn.
„Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników
zaporowych w roku 2017-2018” stan ogólny wszystkich
JCWP (tj. rzek) w obrębie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego oceniony został jako zły (na podstawie
badań prowadzonych w latach 2017-2018).
W 2018 roku 69,3% budynków w Tomaszowie
Mazowieckim było podłączonych do sieci
wodociągowej, 56,6% do sieci kanalizacyjnej.
W 2018 roku w powiecie tomaszowski, a więc w
przestrzeni otaczającej miasta tylko 39,6% budynków
mieszkalnych podłączonych było do sieci
kanalizacyjnej.
W Tomaszowie Mazowieckim wzrastała roczna suma
opadów, liczba dni z opadem, jak również coraz
częściej występowały ulewy, burze i opady nawalne.
Jednocześnie, systematycznie wzrastał czas trwania
okresów bezopadowych i okresów suszy. Zimy były
coraz cieplejsze, liczba dni śnieżnych nieznacznie
mniejsza, choć nieznacznie wzrastała grubość pokrywy
śnieżnej. Malała liczba dni z porywistym wiatrem, zaś
jego prędkość charakteryzowała się tendencją
wzrostową.
W Tomaszowie Mazowieckim widoczny był trend
wzrostowy ilości odpadów komunalnych zbieranych w
ciągu roku w przeliczeniu na mieszkańca. W okresie od
2014 do 2018 roku odnotowano dwukrotny wzrost
wartości wskaźnika odpadów komunalnych zebranych
w ciągu roku na 1 mieszkańca. Tym samym ilość
wytwarzanych opadów w przeliczeniu na mieszkańca w
Tomaszowie Mazowieckim w 2018 roku wynosiła 334,2
kg i była wyższa od średniej dla miast subregionalnych.

GIOŚ

GUS

GUS

Strategia
adaptacji do
zmian klimatu
TM do 2025 r.

MRL

Dzisiejszy stan środowiska jest wypadkową procesów rozwojowych
i deficytów finansowania miasta ostatnich dekad.
Rozwiązywaniu problemów środowiska nie sprzyjają uwarunkowania
przestrzenno-funkcjonalne (np. brak południowej obwodnicy) oraz stan
infrastruktury miejskiej (zły stan techniczny obiektów komunalnych,
duże straty ciepła, nieefektywne systemy grzewcze).
Na stan środowiska istotny wpływ ma niski poziom kapitału
społecznego, który przejawia się również niską świadomością
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•

Problemy
powiązane

•
•
•
•
•

•

Skutki dla miasta

•

•

Problem
Wymiar

Charakter
zjawiska

ekologiczną, niechęcią do angażowania się działania chroniące
środowisko.
Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta.
Zły stan środowiska jest barierą rozwoju wybranych działalności
gospodarczych, w tym usług bazujących na PCW. Przykładem jest zły
stan wód powierzchniowych w obrębie rzeki Pilicy i Zalewu
Sulejowskiego. Utrudnia to rekreacyjne wykorzystanie zalewu i rzeki.
Zły stan środowiska może być jedną z dodatkowych przyczyn niskiej
oceny jakości życia w mieście. Mieszkańcy zwracają uwagę na jakość
powietrza (niska emisja) oraz hałas.
Problemy środowiskowe mogą mieć bezpośredni wpływ na budżet
miasta. Dotyczy to przede wszystkim negatywnych skutków zmian
klimatu, zarówno dot. susz (np. problemy zdrowotne mieszkańców),
jak też nawalnych deszczy i burz (szkody w infrastrukturze).
Zły stan środowiska ogranicza możliwości wykorzystanie lokalnych
potencjałów i zasobów, w szczególności przyrodniczych. Rozwiązanie
problemów środowiska wymaga podjęcia działań partnerskich,
eliminowania źródeł zanieczyszczeń, które mogą mieć swoje miejsce
poza granicami miasta.

7. Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem.
Wymiar Smart City
Istotny wpływ na poziom i jakość usług publicznych w Tomaszowie
Mazowieckim mają deficyty rozwoju instytucjonalnego. W sferze kultury brak
jest nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych takich jak aplikacje
multimedialne sieciujące kulturę miejską, brak jest nowoczesnych form
wystawienniczych (mało atrakcyjne rozwiązania aranżacyjne, technologiczne),
a jednocześnie brak środków finansowych na realizację nowoczesnych
rozwiązań. Pracownicy sfery kultury w małym zakresie korzystają i posiadają
kwalifikacje do prowadzenia działań w oparciu o nowoczesne formy
komunikacji.
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miastem.
Słabe wykorzystywanie zasobów miasta wynika ze słabej identyfikacja głównych
marek, nie tylko turystycznych oraz niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury
i niedoborów w zakresie usług dla rozwijania np. turystyki weekendowej
i rekreacyjnej (obiekty noclegowe, gastronomiczne, rower miejski itp.), czy też
działalności innowacyjnej (tereny inwestycyjne, inkubator przedsiębiorczości).
W Tomaszowie Mazowieckim występuje ograniczony dostęp do usług
opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Koszty realizacji takich usług są wysokie.
Niedostatecznie poznane są również potrzeby mieszkańców w tym zakresie.
Brak jest szerszego wykorzystania nowoczesnych technik rehabilitacji, jak
również wykorzystania e-usług, aplikacji i innych technologii IT wspierających
pracę socjalną i opiekę zdrowotną. Pracownicy służb socjalnych i medycznych
posiadają niewystarczające kompetencje z zakresu pracy z nowoczesnymi
technologiami, a koszty wdrożenia takich technologii są wysokie. Jednocześnie
barierą do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w placówkach
publicznych jest przestarzały sprzęt i sieci informatyczne.
Miasto nie korzysta z nowych technologii do komunikowania się
z mieszkańcami. Tym samym wpływ mieszkańców na kreowanie zmian
zachodzących w mieście oraz jego plany rozwojowe jest niewielki.

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

Brak jest również rozwiązań technologicznych wspierających wewnętrzną
komunikację, zarządzanie wiedzą i wewnętrzne partnerstwa.
UM TM
• W sferze kultury brak jest nowoczesnych rozwiązań
komunikacyjnych takich jak aplikacje multimedialne
sieciujące kulturę miejską, brak jest nowoczesnych form
wystawienniczych.
• Brak jest szerszego wykorzystania nowoczesnych technik UM TM

•
•

•

rehabilitacji, jak również wykorzystania e-usług, aplikacji
i innych technologii IT wspierających pracę socjalną i
opiekę zdrowotną.
Miasto nie posiada rozwiniętego systemu/ platformy
do komunikacji i konsultacji społecznej
Istnieje pewna informatyzacja realizacji zadań,
ale w przeważającej części ogranicza się do funkcji
ewidencjonowania danych oraz świadczenia
podstawowych e-usług.
Rozwiązania w większości przypadków ograniczają się
do warstwy zewnętrznej (e-usługi), a w mniejszym
stopniu poprawiają przepływ informacji wewnątrz
poszczególnych jednostek.

148

UM TM
Diagnoza
PRI (UM
TM)
Diagnoza
PRI (UM
TM)

Problem

7. Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem.
•

•
•

Główne
przyczyny

Problemy
powiązane

Występują problemy z zakresu duplikacji systemów
(szczególnie między jednostkami organizacyjnymi miasta)
oraz w ponownym wykorzystywaniu danych do wsparcia
realizacji różnych zadań i procesów w mieście.
Miasto nie prowadzi polityki integracji zasobów
i infrastruktury informatycznej.
Proces współpracy i koordynacji działań w ramach JST
powinien być w większym stopniu doskonalony.

Diagnoza
PRI (UM
TM)
Diagnoza
PRI (UM
TM)
Diagnoza
PRI (UM
TM)

•

Niedostateczne zdolności finansowania rozwoju miasta to główna
przyczyna deficytów w zakresie niskiego poziomu wykorzystywania
systemów inteligentnego zarządzania miastem.

•
•
•

Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niski poziom standardów dostępności.
Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem ogranicza zdolność miasta do poprawy jakości i dostępności
szeregu usług publicznych, jak również ogranicza zdolność miasta
do komunikacji z mieszkańcami, organizacjami społecznymi,
przedsiębiorcami – w zakresie m. in. kreowania rozwiązań na rzecz
rozwoju miasta, opiniowania, konsultowania projektów i przedsięwzięć.
Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem nie pozwala w optymalny sposób wykorzystać potencjału
kadrowego, a tym samym instytucjonalnego miasta.

•

Skutki dla miasta
•

Problem

8. Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego (PCW)

Wymiar

Kulturowy

Charakter
zjawiska

Miasto w małym zakresie wykorzystuje swój potencjał do kreowania i rozwijania
usług czasu wolnego.
Niska jakość oferty kulturalnej wynika ze złego stan infrastruktury do organizacji
wydarzeń kulturalnych dla większej grupy odbiorców (wydarzenia plenerowe
i w obiektach zamkniętych), braku innowacyjnej oferty kulturalnej,
nieatrakcyjności placówek kultury, słabej jakości promocji oferty kulturalnej.
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w obszarze przemysłów czasu wolnego (PCW)
Podobnie jak większość infrastruktury miejskiej, rozwój infrastruktury kulturalnej
miasta następował w dość odległej perspektywie czasu, a wysokie koszty
modernizacji skutecznie ograniczały zdolność miasta do poprawy jego stanu.
Koszty jednorazowej adaptacji dostępnych obiektów są bardzo wysokie,
utrudniony jest dostęp do środków na rewitalizację obiektów kultury. Ten stan
rzeczy wpływa na motywację pracowników kultury. Problem finansowania
modernizacji infrastruktury sektora kultury w mieście dotyczy również
kwalifikacji pracowników do pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
które zasadniczo należy postrzegać jako jedną z szans na rozwój sfery kultury.
Oferta kulturalna miasta jest mało innowacyjna oraz mało atrakcyjna, w tym
dla młodych mieszkańców miasta. Brak jest nowoczesnych rozwiązań
komunikacyjnych takich jak aplikacje multimedialne sieciujące kulturę miejską,
brak jest nowoczesnych form wystawienniczych (mało atrakcyjne rozwiązania
aranżacyjne, technologiczne), a jednocześnie brak środków finansowych
na realizację nowoczesnych rozwiązań. Pracownicy sfery kultury w małym
zakresie korzystają i posiadają kwalifikacje do prowadzenia działań w oparciu
o nowoczesne formy komunikacji. Brak jest również wypracowanych form
promocji działań na skalę ponadlokalną oraz środków na jej sfinansowanie.
Słaba jakość promocji oferty kulturalnej wynika z braku spójnej i sprofilowanej
oferty dla różnych grup (np. dzieci, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne,
turyści) oraz braku umiejętności przygotowania profesjonalnych ofert dla
sponsorów. Oferta sponsorka niedostosowana do potrzeb firm, tym samym
trudno w mieście uzyskać efekt synergii w finansowaniu wydarzeń kulturalnych.
Słaba jest również identyfikacja i promocja lokalnych marek oraz słabo
wykorzystywany jest systemu identyfikacji wizualnej.
Słabe wykorzystywanie zasobów rekreacyjnych wynika ze słabej identyfikacja
głównych marek turystycznych oraz niewystarczająco rozwiniętej infrastruktury
i niedoborów w zakresie usług dla prowadzenia turystyki weekendowej
i rekreacyjnej (obiekty noclegowe, gastronomiczne, rower miejski itp.).
Miasto nie korzysta z kompleksowej aplikacji oraz innych rozwiązań
multimedialnych do obsługi ruchu turystycznego.
Brak rzetelnych analiz wspomagających opracowanie oferty turystycznej
i rekreacyjnej powoduje, że rozwój tej sfery aktywności miasta odbywa się
z mało spójny sposób, nie wykorzystuje się odpowiednio istniejących
potencjałów, a promocja ma charakter rozproszony i nieefektywny. Środki
przeznaczane na promocję wydają się być niskie, jednocześnie problem ten
potęgowany jest przez wspomniany brak synergii. Brak jest odpowiedzialności
zarządczej za realizację działań promocyjnych i strategicznego traktowania sfery
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w obszarze przemysłów czasu wolnego (PCW)
rekreacji i wypoczynku w układzie funkcjonalnym (gminy, miasto, powiat,
partnerzy gospodarczy, organizacje pozarządowe).
Taki stan rzeczy powoduje, że nie wykorzystuje się należycie potencjału rekreacji
i wypoczynku do rozwoju usług i wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Przekłada się to na niską zyskowność usług, brak chęci inwestowania w zaplecze
turystyczne. Mieszkańcy miasta nie dostrzegają jeszcze należycie potencjału
usługowego sfery wypoczynku i rekreacji jako lokalnej specjalizacji, tym samym
nie identyfikują się z tym kierunkiem rozwoju. Nie mogą być więc ambasadorami
marki miasta opartej na przemysłach czasu wolnego.
•

•

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

•

•

•

Pomimo wzrostu liczby organizowanych imprez
przez instytucje kultury z 284 do 446 w okresie
od 2014 do 2018 roku, spadła w tym czasie
całkowita liczba osób w nich uczestniczących
z poziomu 55 tys. do 32 tys. osób. Liczba
uczestników imprez w przeliczeniu na 1000
mieszkańców była w Tomaszowie Mazowieckim
w 2018 roku wyraźni niższa (524) od średniej
w grupie miast subregionalnych (962).
W Tomaszowie Mazowieckim istotnie zmniejszyła
się liczba osób odwiedzających muzea, z poziomu
86 tys. zwiedzających w 2015 roku do poziomu
10 tys. zwiedzających w 2018 roku. W przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców była to wartość niższa (170)
od średniej w grupie porównawczej (392) i wyraźnie
niższa od średniej krajowej (992).
Mieszkańcy Tomaszowa mogą korzystać z oferty
trzech bibliotek. Dostęp do tego typu placówek,
choć z roku na rok wzrasta, jest w mieście dużo
mniejszy niż na pozostałych obszarach odniesienia.
Na placówkę biblioteczną przypadało w 2018 roku
15,6 tys. mieszkańców, w grupie porównawczej
12,8 tys. mieszkańców.
W Tomaszowie Mazowieckim malał wskaźnik liczby
czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców. W
2018 roku wynosił on 128, w 2014 roku 139.
Choć liczba obiektów noclegowych od lat się nie
zmienia, spada liczba oferowanych przez nie miejsc
noclegowych. Obecnie są to 262 miejsca, podczas
gdy w latach 2014-2018 było ich ponad 300.
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8. Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego (PCW)
•

Wyposażenie obiektów w zaplecze sportoworekreacyjne nie jest zbyt bogate. Według danych
GUS za rok 2017 (najnowsze dostępne dane)
zaledwie dwa obiekty posiadały boisko do siatkówki
lub koszykówki oraz wypożyczalnię sprzętu
turystycznego. Z siłowni, sauny, solarium, stołu do
bilardu, tenisa stołowego, kręgli, wypożyczalni
sprzętu pływającego, można było skorzystać
w jednym obiekcie.
Tylko dwa obiekty oferowały udogodnienia dla osób
z niepełnosprawnościami w postaci pochylni
wjazdowej, a jeden drzwi automatycznie otwierane,
odpowiednio przystosowaną windę czy parking
z wyznaczonymi miejscami dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.

GUS

•

Wyniki badania ankietowego, że to rzeka Pilica
i Zalew Sulejowski, a także inne walory przyrodnicze
i tereny zielone są tym, w czym mieszkańcy upatrują
najważniejsze zasoby Tomaszowa Mazowieckiego.

Badania CAWI
z mieszkańcami,
czerwiec 2020 r.

•

Zwiększenie liczby miejsc rekreacji, rozrywki oraz
imprez, było najczęściej wskazywaną propozycją
przyszłych działań przez badanych uczniów
tomaszowskich oraz mieszkańców miasta.
Bezpośrednie sąsiedztwo Zalewu Sulejowskiego
sprzyja rozwojowi sportów wodnych.
Niewykorzystana w pełni jest dolina rzeki Wolbórki
i Pilicy, stanowiące część kanału ekologicznego w tej
części województwa łódzkiego.
W zagospodarowaniu doliny rzeki Pilicy należy
uwzględnić funkcjonowanie szlaku wodnego rzeki
Pilicy. Należy dążyć do rekreacyjnego wykorzystania
doliny rzeki Pilicy i Wolbórki. W rejonie ulic P.C.K.,
Nowy Port, Strzeleckiej i Parkowej, na terenach
pomiędzy rzeką Pilicą a Osiedlem Strzelecka,
wyznacza się strefę rozwoju funkcji sportu
i rekreacji. W strefie tej, w nawiązaniu do już
istniejącego zagospodarowania (m.in.
zmodernizowany tor lodowy) oraz sąsiedztwa szlaku
wodnego rzeki Pilicy, winny być lokalizowane nowe
obiekty sportowe i rekreacyjne wraz z funkcjami
towarzyszącymi.

•

•

•
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8. Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego (PCW)
•

Badanie TDI z
Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że miasto
przedsiębiorcami,
posiada duże atuty w sferze turystycznoczerwiec 2020 r.
rekreacyjnej, choć nie jest ono jeszcze w pełni
wykorzystane. Miasto słabo promuje się poza swoim
obszarem. Brak jest np. banerów reklamowych
miasta przy drodze ekspresowej S8. Słabo oceniona
jest promocja miasta w Internecie. Do deficytów
miasta w sferze turystycznej na pewno należy
zaliczyć bazę noclegową.

•

Główne
przyczyny

Problemy
powiązane

Skutki dla
miasta

Niedostateczne zdolności do finansowania ograniczają zdolność
inwestowania w rozwój usług PCW.
• Niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów, rozumiany
jako umiejętność integrowania i rozwijania usług wpływa istotnie
na jakość usług PCW (kadry, organizacja, innowacyjne narzędzia).
• Chaos przestrzenny i niski poziom dostępności ogranicza zdolność
miasta do wykorzystania potencjałów PCW, np. poprzez tworzenie
zintegrowanych przestrzenie obszarów dla usług czasu wolnego.
• Zły stan środowiska może ograniczać zdolność do rozwoju PCW, czego
przykładem jest zły stan wody, który ogranicza wykorzystanie
rekreacyjne Pilicy i Zalewu Sulejowskiego.
• Niski poziom kapitału społecznego powoduje, że z poziomu lokalnego
nie zgłaszane i nie realizowane, jak też nie opiniowane są pomysły
na rozwój miasta.
• Malejące zasoby kapitału ludzkiego zmniejszają potencjalny popyt
na usługi PCW w mieście.
• Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego.
• Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
• Malejące zasoby kapitału ludzkiego.
• Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niska jakość usług PCW może być jedną z dodatkowych przyczyn niskiej oceny
jakości życia w mieście. Wynika to z braku zaspokojenie potrzeb z aktywnością
kulturalną, fizyczną, rekreacyjną. Ostatecznie może być jednym z dodatkowych
argumentów za tym, aby przenieść się do innego miasta, które ofertuje pracę
i lepszą ofertę czasu wolnego.
Niedostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców powoduje, że PCW mają mały
wpływ na generowanie aktywności społecznej. Dotyczy to zarówno sfery
kulturalnej, co potwierdzają malejące wskaźniki udziału mieszkańców w ofercie
instytucji kultury. Dotyczy to również aktywności fizycznej i rekreacji, np. poprzez
ciągły deficyt przestrzeni publicznych, powiązania ze sobą terenów zieleni.
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Niska jakość usług PCW nie stanowi również impulsu się do rozwoju lokalnych
usług (lokalnych obiegów gospodarczych). Mogą nim być zarówno wydarzenia
kulturalne, sportowe, które przyciągać będą do miasta i generować popyt na
lokalne usługi. Może to być również oferta rekreacyjna bazująca na potencjale
wód, ścieżek rowerowych, etc.
Niska jakość usług PCW ma wpływ na jakość prowadzonej polityki senioralnej i
rodzinnej. Seniorzy, których jest i będzie w mieście coraz więcej, to bardzo
różnorodna grupa społeczna o różnych potrzebach i aspiracjach. Wśród nich jest
grupa bardzo aktywna, poszukująca oferty skierowanej do nich. Brak
odpowiedniej jakości oferty będzie wpływać na stan psychiczny (duża część to
osoby samotne) i fizyczny.
Niska jakość usług PCW, rozumiana również jako zdolność instytucjonalna miasta
do kreowania rozwiązań, ograniczy możliwości wykorzystania lokalnych
potencjałów i zasobów. Warto tu wspomnieć m. in. o dostosowaniu oferty PCW
do potrzeb różnych grup wiekowych, w tym młodzieży, skutecznej promocji, jak
też szeroko rozumianej współpracy.
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9. Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta

Wymiar

Finansowy
Przemysł wełniany był sferą gospodarki, która napędzała rozwój Tomaszowa
Mazowieckiego przez wiele dekad, z różną dynamiką, zależną od sytuacji
politycznej i międzynarodowej. Struktura gospodarki Tomaszowa
Mazowieckiego zdominowana była przez duże zakłady przemysłowe z branży
włókienniczej do połowy lat 90-tych XX w. Zmiany polityczne, a następnie
społeczno-gospodarcze wywarły istotny wpływ na miasto. Kryzys lat 90-tych
objawiał się w mieście wysokim bezrobociem, a także kryzysem finansów
publicznych miasta.

Charakter
zjawiska

Miasto do dziś boryka się z problemami, które nawarstwiały się w ciągu
ostatnich dekad, co widoczne jest w m. in. w słabszej na tle miast z grupy
porównawczej aktywności gospodarczej. Ma to również wpływ na budżet
miasta. Na tle miast z grupy porównawczej Tomaszów Mazowiecki notuje niższe
poziomy dochodów własnych w przeliczeniu na mieszkańca oraz niższy udział
dochodów własnych w dochodach ogółem. Wskazuje to na niższy potencjał
generowania dochodów podatkowych z poziomu lokalnego. Jednym z
najważniejszym źródeł dochodów własnych miasta jest udział we wpływach BP
z PIT. Wpływy Tomaszowa Mazowieckiego z tytułu udziału we wpływach BP
z PIT przypadające na 1000 osób w wieku od 18 roku życia były niższe
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od średniej dla grupy porównawczej. Niższe w Tomaszowie Mazowieckim były
również dochody z podatku od nieruchomości przypadające na 1000 osób
w wieku od 18 roku życia. Oznacza to, że miasto w mniejszym stopniu
wykorzystuje swoje atuty dla kreowania funkcji gospodarczej. Deficyty dotyczą
nie tylko braku terenów inwestycyjnych, ale również słabego rozwoju usług
czasu wolnego.
Warto jednocześnie zauważyć, że kondycja budżetu miasta systematycznie się
poprawia i umożliwia realizację coraz liczniejszych inwestycji. Nie bez znaczenia
jest także dostępność środków unijnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż skala
potrzeb inwestycyjnych wynikających m. in. z kryzysu finansów publicznych
w poprzednich dekadach, dekapitalizacji zasobów miasta, a także problemów
funkcjonalno-przestrzennych, przekraczała do tej pory zdolności budżetowe
miasta. Duża skala potrzeb inwestycyjnych dotyczy wielu obszarów
funkcjonowania miasta, w tym infrastruktury drogowej (m. in. brak południowej
obwodnicy miasta), sieci ciepłowniczej, modernizacji komunalnych zasobów
mieszkaniowych, rewitalizacji centrum miasta, modernizacji obiektów kultury,
rozwoju terenów zielonych i przestrzeni do rekreacji. Miasto nie jest w stanie
w oparciu o swoje własne zasoby finansowe, jak też wsparcie zewnętrzne,
w krótkim czasie nadrobić zaległości i rozwiązać problemy z ostatnich dekad.
Zagrożeniem dla przyszłej stabilności budżetu miasta może być dalszy odpływ
mieszkańców oraz zjawiska starzenia się społeczeństwa. Biorąc pod uwagę
wielkość dochodów czerpanych z poszczególnych źródeł wyraźnie widać,
że zarobki mieszkańców Tomaszowa wynikały przede wszystkim
z nawiązywanego stosunku pracy. Drugim największym źródłem dochodów były
emerytury i renty. Prognozuje się, że w przyszłości zmniejszy się liczba osób
aktywnych na rynku pracy, wzrośnie natomiast liczba osób pobierających renty
i emerytury. Tempo tych zmian będzie miało bezpośredni wpływ na budżet
miasta. Miasto czerpie większe korzyści z podatku od osób pracujących. Ponadto
większe w stosunku do dochodów z emerytur i rent, dochody z tytułu pracy
napędzają lokalną gospodarkę, co ma również wpływ na skalę przychodów
podatkowych miasta.
•

Jakie dane
potwierdzają
wystąpienie
problemu?

•

W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta dochody ogółem
wyniosły 4 515,80 zł, a więc nieco mniej niż w samym
powiecie (4,8 tys. złotych), regionie (5,1 tys. złotych)
i Polsce (5,4 tys. złotych).
W 2018 roku w Tomaszowie Mazowieckim dochody
własne na mieszkańca (jako średnia trzyletnia) wynosiły
2025,55 i były niższe od średniej dla grupy porównawczej
wynoszącej 2294,71. W całym analizowanym okresie
pomiędzy 2014 a 2018 rokiem widoczna była wyraźna
różnica w dochodach własnych miasta na tle grupy
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•

•

•

•

•

•

•

porównawczej. Istotny wzrost dochodów własnych
w Tomaszowie Mazowieckim odnotowano w 2017 roku.
Największą część ogólnych dochodów miasta stanowi
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem. W 2018 roku było to 102,6 mln złotych,
tj. 36,1% ogółu dochodów.
W Tomaszowie Mazowieckim odnotowano niższe wpływy
JST z tytułu udziału we wpływach BP z PIT przypadające
na 1000 osób w wieku od 18 roku życia na tle grupy
porównawczej. W 2018 roku wynosiły one 971 tys. przy
średniej 1097 tys. zł.
W Tomaszowie Mazowieckim wyraźnie niższe były
wpływy z tytułu udziału we wpływach BP z CIT. W 2018
roku wynosiły one w przeliczeniu na 1000 osób w wieku
od 18 roku życia 44,7 tys. zł, natomiast w grupie
porównawczej 75,1 tys. zł. W analizowanym okresie nie
odnotowano wzrostu tego wskaźnika.
W Tomaszowie Mazowieckim niższe na tle grupy
porównawczej były dochody z podatku od nieruchomości
w przeliczeniu na 1000 osób wieku od 18 roku życia.
W 2018 roku wynosiły 778 tys. zł, przy średniej
wynoszącej 845 tys. zł.
W Tomaszowie Mazowieckim od 2017 do 2018 roku
obserwowano wyższe kwoty wydatków inwestycyjnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca (jako średnia trzyletnia)
na tle grupy porównawczej. Jednocześnie w okresie
poprzedzającym wskaźniki te były niższe, co oznacza,
że kumulacja inwestycji nastąpiła w okresie późniejszym,
niż w przeciętnym mieście subregionalnym.
W roku 2018 dochody mieszkańców miasta wynikające
ze stosunku pracy wyniosły 856,1 mln złotych, natomiast
liczba podatników 22,8 tys. osób. Drugim największym
źródłem dochodów były emerytury i renty – 425,3 mln
złotych w roku 2018, niemal 19 tys. podatników. Średni
dochód osiągany przez podatnika z tytułu emerytury
i renty stanowił około 60% dochodów z tytułu stosunku
pracy.
Jako trzecie w kolejności wymienić należy dochody
pochodzące z działalności gospodarczej, w kwocie 381,7
mln złotych.
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9. Pogarszające się możliwości finansowania rozwoju miasta
•

Prognozy wzrostu całkowitych dochodów wskazują,
że ze względu na zmiany demograficzne, wyraźnie
szybciej rosnąć będą dochody z tytułu rent i emerytur.
Prognoza wskazuje, że do 2042 roku całkowite dochody
mogą stanowić 246% stanu obecnego. W przypadku
dochodów z tytułu umów o pracę prognozuje się wzrost
do poziomu 150%. Prognozy zbudowano w oparciu
o notowany w ostatniej dekadzie poziom wzrostu
wynagrodzeń. Prognoza obarczona jest ryzykiem. Przy
braku wzrostu wynagrodzeń w skali kraju może oznaczać
stagnację lub nawet istotny kryzys budżetu miasta.

•

Malejące zasoby kapitału ludzkiego zmniejszają potencjał wzrostu
przychodów podatkowych miasta oraz dochodów mieszkańców, jak też
potencjał tworzenia nowych miejsc pracy przez osoby przedsiębiorcze.
Niski poziom kapitału społecznego ogranicza zdolność miasta
do generowania pomysłów na rozwój, w tym wykorzystania lokalnych
zasobów i potencjałów miasta.
Mało konkurencyjny rynek pracy i niski poziom przedsiębiorczości
ma bezpośredni wpływ na poziom dochodów podatkowych miasta
(miejsca pracy i dochody z PIT, poziom wynagrodzeń, dochody z CIT).
Chaos przestrzenny i niski poziom dostępności, jak też degradacja
zasobów infrastrukturalnych wpływają na budżet miasta, generując
koszty utrzymania obiektów i infrastruktury.
Deficyty w zakresie polityki rodzinnej i senioralnej wpływają
bezpośrednio na poziom aktywności ekonomicznej mieszkańców
miasta, w szczególności kobiet, osób opiekujących się osobami
zależnymi.
Zły stan środowiska może być barierą rozwoju wybranych działalności
gospodarczych, w tym usług bazujących na PCW, a tym samym
pośrednio mieć wpływ na budżet miasta. Problemy środowiskowe mogą
mieć bezpośredni wpływ na budżet miasta (np. zmiany klimatu).
Niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i potencjałów ogranicza
również możliwości rozwoju gospodarczego miasta w oparciu o PCW
oraz atuty lokalizacyjne (brak terenów inwestycyjnych).

•

•

•

•

•

•

Problemy
powiązane

•
•
•
•

Oprac.
własne na
podstawie
danych
MRL

Niski poziom wykorzystania kapitału terytorialnego Tomaszowa
Mazowieckiego.
Mało konkurencyjny lokalny rynek pracy i niski poziom
przedsiębiorczości.
Nieskuteczna polityka rodzinna i senioralna.
Niski poziom standardów dostępności.
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•

Skutki dla miasta

Niski poziom wykorzystywania systemów inteligentnego zarządzania
miastem.
• Niewystarczający poziom identyfikacji i komplementarności usług
w obszarze przemysłów czasu wolnego.
Niedostateczne zdolności finansowania rozwoju wpływają na tempo przemian
społeczno-gospodarczych i przestrzennych miasta.
Niedostateczne zdolności do finansowania ograniczają zdolność inwestowania
w rozwiązania sprzyjające rozwojowi kapitału społecznego, sprzyjające
wzmacnianiu lokalnego rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości, jak też
sprzyjające wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego. Miasto potrzebuje
również środków finansowych na kontynuowanie rewitalizacji, w tym poprawę
uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych miasta oraz wzmocnienie
poziomu dostępności miasta. Deficyt finansów ogranicza skutecznie możliwości
rozwoju usług przemysłów czasu wolnego, w szczególności opartych
na zasobach przyrodniczych (rzeki, jezioro, lasy, tereny zielone), kulturalnych
i rekreacyjnych (np. Arena Lodowa). Szczególne potrzeby budżetu miasta
w przyszłości zwrócone będą również na politykę senioralną.

Poniżej przedstawiono zbiorczą ocenę wpływu negatywnych zjawisk na sposób
funkcjonowania miasta wskutek zmian demograficznych mieście oraz wystąpienia głównych
problemów rozwoju miasta dot. braku wykorzystania zasobów oraz słabego tempa rozwoju
gospodarczego.
Oceniają wpływ zdiagnozowanych problemów na obszary funkcjonowania miasta przyjęto
skalę od 1-do 5, gdzie 1 to bardzo mały wpływ, 2 – mały wpływ, 3 – umiarkowany wpływ,
4 – duży wpływ, 5 – bardzo duży wpływ. Oceniono również wg tej samej skali ryzyko
wystąpienia danego zjawiska w przyszłości.
Tabela 30. Ocena skutków problemów występujących w Tomaszowie Mazowieckim
Obszar funkcjonowania
miasta

Ocena
ryzyka
wystąpienia
zjawiska

Skala wpływu
na przyszły
rozwój
miasta

4

4

Oczekiwane skutki

Nastąpi zmiana popytu na lokalne usługi
edukacyjne, co związane jest z prognozowanym
ubytkiem ludności w wieku szkolnym. Prognoza
wskazuje, że skala tego ubytku może wynieść
około 13-18% w okresie do 2030r. w odniesieni
do kształcenia podstawowego, jak też edukacji
poziomu ponadpodstawowego.

Zmiana popytu na usługi
(publiczne i rynkowe)
oraz na infrastrukturę
techniczną / społeczną
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Zmniejszy się popyt na mieszkania. Ubytek
ludności miasta w perspektywie do 2030 roku
może wynieść do 10%, w tym w większości dot.
ubytku ludności w wieku produkcyjnym
(zarówno wskutek migracji jak też
przechodzenia do kategorii poprodukcyjnej).
Liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy
się z około 37 do 32/31 tys. w 2030 roku.

Jednocześnie zwiększy się popyt na usługi opieki
społecznej, w tym opieki nad osobami zależnymi
oraz usługi opieki zdrowotnej. Skala wzrostu
może być różna, w przypadku usług
opiekuńczych może się podwoić. Prognozuje się
bowiem, że w perspektywie do 2030 r. liczba
osób wieku 80+ zwiększy się z poziomu z 1,5 tys.
do 2,5 tys.

4

4

Miasto powinno rozwijać się nadal pod
względem ekonomicznym, jednak istotnym
problemem będzie deficyt kadr na rynku pracy,
jak też malejący potencjał przedsiębiorczości,
co związane jest odpływem migracyjnym
i przechodzeniem mieszkańców na renty
i emerytury.
W Tomaszowie Mazowieckim jest obecnie około
37 tys. osób w wieku produkcyjnym, a łączna
liczba podatników kształtuje się na poziomie
52,2 tys. Średnia aktywność ekonomiczna
ludności osób w wieku produkcyjnym wynosi
około 73%.

Zmiana potencjału
społecznego
i ekonomicznego
społeczności miasta,
dla rynku pracy
i konkurencyjności lokalnej
gospodarki

Prognozuje się, że przyrost łącznego poziomu
dochodów mieszkańców miasta utrzymujących
się z pracy i działalności gospodarczej będzie
dużo wolniejszy niż łącznego poziomu
dochodów z rent i emeryt. W pespektywie
do 2030 roku łączny wzrost dochodów ludności
z tytułu umów o pracę i działalności
gospodarczej wyniesie około 125%, pomimo
prognozowanego wzrostu płac, co związane jest
malejącą liczbą osób w wieku produkcyjnym.
W przypadku dochodów z rent i emerytur
prognozuje się wzrost rzędu 160%, co związane
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jest z przyrostem liczebności osób w wieku
poprodukcyjnym. Oznacza to, że cześć
mieszkańców miasta dysponować będzie
mniejszym poziomem dochodów, co może mieć
wpływ na lokalny popyt i obieg gospodarczy.
3

5

Prognozowane zmiany dochodów ludności
wpływać będą na poziom dochodów miasta.
Pozytywne prognozy dla gospodarki kraju
wpływać będą na wzrost dochodów miasta.
Dochody budżetu miasta rosnąć będą
prawdopodobnie mniej dynamicznie niż
w ostatnich dwóch dekadach (2 krotny wzrost
co dekadę). Prognozuje się, że do 2030 roku
wzrosnąć mogą o około 20%. Istotny wzrost
dochodów miasta oparty będzie o podatki z PIT
(wzrost o 30% wg prognoz w WPF).

Jednocześnie warto przeanalizować
prawdopodobny potencjał utraconych
dochodów podatkowych z PIT, które związane
są z odpływem migracyjnym. W ostatniej
dekadzie z Tomaszowa Mazowieckiego rok do
roku ubywało wskutek ujemnego salda migracji
około 200 osób. Jeśli założymy, że utrzyma się
ten negatywny trend, to w perspektywie
do 2030 roku wskutek migracji również ubędzie
około 2000 osób, które zasadniczo są w wieku
produkcyjnym. Oznacza to, że ubytek dotyczyć
będzie osób, które potencjalnie mogłyby się
utrzymywać z pracy lub działalności
gospodarczej. Miasto utraci więc przychody
z podatku PIT. Dla prognozowanej skali odpływu
migracyjnego suma utraconych dochodów
z podatku PIT dla Tomaszowa Mazowieckiego
może wynieść łącznie około 22,4 mln zł do 2030
roku.

Zmiana sytuacji finansowej
mieszkańców (dochody)
i miasta (podatki)

Odpływ migracyjny będzie przynosić również
negatywne skutki w szerszej perspektywie
dochodów miasta. Obniża bowiem potencjał
tworzenia nowych firm i miejsc pracy, a także
wpływa na poziom popytu na usługi i produkty
sprzedawane w Tomaszowie Mazowieckim
(wpływ na dochody firm, wpływy z podatku
od nieruchomości).
Zmiany w aktywności
ekonomicznej mieszkańców

3

4

Zmiany w aktywności ekonomicznej
mieszkańców zajdą w wyniku zmian
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i konkurencyjności lokalnej
gospodarki

demograficznych. Prognozuje się dalszy odpływ
z rynku pracy mieszkańców przechodzących
na renty i emerytury. Liczba osób w wieku
senioralnym w perspektywie do 2030 roku
zwiększy się obecnego poziomu około 13,5 tys.
osób do 15,0 tys. Oznacza to, że z rynku pracy
ubędzie około 1,5-2,5 tys. osób. Drugie tyle
ubędzie wskutek migracji.
Jednocześnie rosnąca liczba osób zależnych,
w tym przede wszystkim w wieku senioralnym
ograniczać może aktywność ekonomiczną
mieszkańców. Prognozuje się, że w
perspektywie do 2030 r. liczba osób wieku 80+
zwiększy się z poziomu z 1,5 tys. do 2,5 tys.
3

4

Stan aktywności społecznej jest wypadkową
procesów społecznych, jak też w istotny sposób
zależy od sytuacji ekonomicznej mieszkańców.
Kapitał społeczny miasta stale się rozwija, choć
nadal jest na niskim poziome, o czy świadczy
poziom uczestnica mieszkańców w życiu miasta
(np. wskaźniki uczestnictwa w kulturze, udziału
w konsultacjach społecznych).
Odpływ kreatywnych i przedsiębiorczych
mieszkańców w istotny sposób drenuje
potencjał kapitału społecznego. W ciągu
ostatniej dekady miasto straciło około 2 tys.
młodych osób (rocznie jest to około 200 osób).
Odpływ młodych osób powoduje, że zerwaniu
ulegają więzi rodzinne (problem dotyczyć może
potencjalnie 200 rodzin w skali roku).
Jednocześnie rośnie liczba osób w wieku
senioralnym, a perspektywie do 2030 roku
istotnie zwiększy się liczba osób w wieku 80+.
Warto również zauważyć, że maleć będą
dochody części społeczeństwa w związku
z przechodzeniem na emeryturę. Rosnące
wskaźniki opieki zdrowotnej wskazują na
rosnący popyt w tym zakresie. Do głównym
problemów pomocy społecznej już dziś zaliczają
się kwestie niepełnosprawności, długotrwałej
i ciężkiej choroby, samotności i zjawiska te nadal
będą determinować działalność służb pomocy
społecznej.

Stan aktywności społecznej
mieszkańców, integracji
społecznej i poczucia
tożsamości lokalnej; w tym
wpływu grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
(m.in. z powodu ubóstwa,
niskiego poziomu
kwalifikacji) na możliwości
rozwoju miasta

Stan współpracy z
kluczowymi partnerami
instytucjonalnymi
dysponującymi zasobami,

3

4

Miasto wykazuje szereg deficytów w zakresie
organizacji i realizacji współpracy. Do
kluczowych partnerów należy zaliczyć
przedsiębiorców. Przedsiębiorcy podkreślają,
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które mogą powiększyć
potencjał rozwojowy
miasta

że współpraca z miastem ma charakter inicjalny,
choć pozytywne sygnały widoczne są w zakresie
kształcenia zawodowego. Warto w tym miejscu
zauważyć, iż problemy miasta dot. drenażu
zasobów ludzkich będą również problemami
lokalnego rynku pracy. Prognozuje się istotny
ubytek ludności w wieku produkcyjnym (nawet
rzędu 10% do 2030 r.), malejącą liczbę
absolwentów szkół średnich (ubytek nawet
do 18% do 2030 r.). Jednocześnie
przedsiębiorcy posiadają zdolność przyciągania
pracowników, absolwentów uczelni w kraju.
Wykorzystanie tego potencjału może być
istotne dla przyszłego rozwoju miasta.
Współpraca z kluczowymi partnerami dot. także
szeroko rozumianych zdolności
instytucjonalnych. Szereg instytucji wykazuje
deficyty w zakresie komunikacji, promocji,
tworzenia i realizacji partnerskich projektów,
angażujących potencjał społeczny miasta.
4

4

Miasto wykazuje szereg deficytów w zakresie
dostępności dla grup defaworyzowanych, w tym
osób z niepełnosprawnościami. Ogranicza to
korzystnie z usług publicznych, w szczególności
kultury i rekreacji, jak też przestrzeni
publicznych. W mieście rosnąć będzie liczba
osób w wieku senioralnym (wzrost z obecnego
poziomu około 13,5 tys. osób do 15,0 tys.).

Stopień dostosowania
zakresu i jakości usług oraz
infrastruktury do potrzeb
mieszkańców

W mieście do deficytów należy zaliczyć
dostępność miejsc żłobkowych. Obecnie
na 1464 dzieci w wieku 0-3 jest tylko 223
miejsca w żłobkach.
Powyższe problemy ograniczać będą aktywność
zawodową i społeczną mieszkańców miasta.
3

4

Zakłada się, że problemy jakości środowiska
będą w perspektywie do 2030 r. częściowo
rozwiązane, dlatego ocena ryzyka wystąpienia
danego problemu w przyszłości jest
umiarkowana. Działania realizowane
na poziomie lokalnym w zakresie modernizacji
źródeł ciepła, rozwoju sieci ciepłowniczej
powinny poprawić jakość powietrza i zmniejszyć
niską emisję. Trudno przewidzieć natomiast czy
uda się poprawić sposób funkcjonowania układu
drogowego poprzez budowę południowej
obwodnicy miasta. Skala tej inwestycji

Stan problemów
środowiskowych
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i decyzyjność to największe przeszkody w jej
realizacji.
Trudno będzie również rozwiązać problemy
z jakością wód powierzchniowych, gdyż w tym
przypadku również decyzyjność jest poza
granicami miasta. Rozwiązanie problemu
wymaga partnerstwa, a jednocześnie dużych
nakładów w przestrzeni otaczającej miasto.
W 2018 roku w powiecie tomaszowski, a więc
w przestrzeni otaczającej miasta tylko 39,6%
budynków mieszkalnych podłączonych było
do sieci kanalizacyjnej. W ciągu ostatniej dekady
odnotowano wzrost tego odsetka o około 10%.
Powyższe problemy wpływać mogą na poziom
wykorzystania potencjałów rekreacyjnych
miasta, budowę wizerunku miasta ekologicznej,
przyjaznego mieszkańcom.

2

4

Miasto oceniane jest przez mieszkańców jako
bezpieczne, a jego główne problemy w tym
zakresie dot. zanieczyszczenia środowiska.
Rośnie również popyt na usługi opieki
zdrowotnej. Miasto zasadniczo jest dobrze
oceniane pod kątem podstawowej opieki
zdrowotnej, gorzej pod względem opieki nad
osobami starszymi i zależnymi.

Stan poczucia
bezpieczeństwa oraz
zdrowia mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Na obraz miasta i jego problemów warto również spojrzeć w sposób syntetyczny, odnosząc się
do obszarów funkcjonowania miasta. Takie możliwości daje m. in. Monitor Rozwoju
Lokalnego, w którym ujęto szereg danych wskaźnikowych, wystandaryzowanych w
porównaniu do miast podobnej wielkości i funkcji w przestrzeni kraju (miasta subregionalne).
Wskaźniki Monitora Rozwoju Lokalnego, które w dużym zakresie wykorzystano do
sporządzenia diagnozy Tomaszowa Mazowieckiego, potwierdzają, że główne problemy miasta
związane są Obszarem 3. Sytuacja materialną mieszkańców, Obszarem 8. Bezpieczeństwo,
Obszarem 9. Demografia oraz Obszarem 11. Ład Przestrzenny. Słabo wypada również ocena
Obszaru 1. Gospodarka, Obszaru 6. Mieszkania oraz Obszaru 7. Kapitał społeczny. Widoczna
jest natomiast korzystniejsza sytuacja w Obszarze 2. Rynek Pracy, Obszarze 4. Finanse Lokalne
oraz Obszarze 12. Środowisko.
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Tabela 31. Ocena obszarów funkcjonowania miasta w oparciu o narzędzie Monitora Rozwoju
Lokalnego
Obszar analizy

2014

2015

2016

2017

2018

Obszar 1. Gospodarka

-0,34

-0,31

-0,25

-0,16

-0,1

Obszar 2. Rynek pracy

-0,14

-0,15

0,14

0,02

0,17

Obszar 3. Sytuacja materialna
mieszkańców

-0,64

-0,54

-0,55

-0,43

-0,46

Obszar 4. Finanse lokalne

-0,77

-0,62

-0,48

0,18

0,19

Obszar 5. Usługi i infrastruktura

-0,05

-0,08

-0,03

0,06

0,06

Obszar 6. Mieszkania

-0,07

-0,29

-0,14

-0,21

-0,22

Obszar 7. Kapitał społeczny

-0,33

-0,19

-0,2

-0,07

-0,07

Obszar 8. Bezpieczeństwo

-0,09

0

0,07

-0,47

-0,39

Obszar 9. Demografia

-0,75

-0,58

-0,66

-0,67

-0,45

Obszar 10. Transport

0,33

0,19

0,11

-0,01

-0,06

Obszar 11. Ład przestrzenny

-0,47

-0,48

-0,43

-0,46

-0,4

Obszar 12. Środowisko

0,01

-0,02

0,1

0,1

0,13

Ocena końcowa
Negatywna
z korzystnym
trendem
Umiarkowana
z korzystnym
trendem
Negatywna
z korzystnym
trendem
Umiarkowana
z korzystnym
trendem
Umiarkowana
z korzystnym
trendem
Negatywna
z negatywnym
trendem
Negatywna
z korzystnym
trendem
Negatywna
z negatywnym
trendem
Negatywna
z korzystnym
trendem
Umiarkowana
z negatywnym
trendem
Negatywna
bez zmian
Umiarkowana
z korzystnym
trendem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRL (systemanaliz.pl)

Analiza problemów i barier rozwoju miast pozwoliła na sformułowanie słabych stron miasta
(problemów i barier widocznych już dziś), jak również zagrożeń (przyszłych barier rozwoju
miasta.)
Do słabych stron miasta zaliczyć należy:
1.

Niedostatecznie rozwinięte produkty przemysłów czasu wolnego w zakresie
infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym.
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2.
3.
4.

5.

Niska rozpoznawalność miasta, słaba promocja oferty miasta wśród mieszkańców
i turystów.
Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.
Bariery rozwoju ekonomicznego miasta, w tym niska przedsiębiorczość
indywidualna, mało zróżnicowana oferta pracy, brak IOB, brak terenów
inwestycyjnych.
Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności miasta
dla wybranych grup społecznych.

Do zagrożeń rozwoju miasta należy zaliczyć:
1.
2.
3.

4.
5.

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek młodych – głównie ze względu
na edukację i pracę).
Pogorszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej ze względu
na deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.
Brak rozwiązania wybranych problemów środowiskowych w mieście ze względu
na brak obwodnicy, rozwój przedmieść, zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.
Rosnący popyt na usługi pomocy społecznej, opieki zdrowotnej – brak pełnego
zaspokojenie potrzeb socjalnych mieszkańców (starzenie się społeczeństwa).
Niski poziom standardów dostępności miasta, wykluczenie wybranych grup
społecznych, także ze względu na starzejące się społeczeństwo.
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3. ANALIZA POTENCJAŁÓW I MOCNYCH STRON MIASTA
Analiza potencjałów i mocnych stron miasta związana była z pracą angażującą różnorodną
grupę interesariuszy – począwszy od mieszkańców miasta, poprzez przedstawicieli sektora
społecznego, prywatnego, a kończąc na studentach i pracownikach jst. W pierwszej kolejności
zdefiniowano zasoby i produkty miasta. Podczas spotkań warsztatowych SWOT – SRGG
prowadzonych przez ekspertów Związku Miast Polskich analizowano, co można uznać za
obecny i dostępny zasób miasta oraz jakie już produkty miasto posiada. Podczas warsztatów
podjęto również próbę definicji najistotniejszych czynników rozwoju miasta, w tym także
problemów.
W definiowaniu zasobów miasta przyjęto, że mogą one mieć charakter materialny
i niematerialny. Mogą to być zasoby środowiska naturalnego, istniejąca infrastruktura,
funkcjonujące instytucje, ludzie żyjący w mieście obecnie i w przeszłości, szczególne
umiejętności mieszkańców, wydarzenia historyczne, dziedzictwo kulturowe itp.
W odniesieniu do produktów miasta przyjęto, że są to usługi i produkty powstałe na bazie
posiadanych zasobów lokalnych, które przynoszą korzyści dla całego samorządu
(mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji) i na których można
zarobić. Produkty decydują i wpływają na konkurencyjność gminy i mogą stanowić o jej
znaczącej pozycji względem innych jednostek; myśląc o produktach proszę pamiętać,
że to nie tylko coś co już istnieje, ale także to co może powstać.
Prace warsztatowe z zakresu definiowania zasobów, produktów i kluczowych czynników
rozwoju miasta odbyły się w dniach 19.05.2020, 22.05.2020 i 01.06.2020 w formie online.
Rysunek 8. Kluczowe czynniki rozwoju – praca warsztatowa 01.06.2020 r.

Źródło: www.menti.com
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W kolejnym kroku wyniki prac warsztatowych z liderami społeczności miejskiej postanowiono
zaprezentować ogółowi mieszkańców miasta. W tym celu przygotowano i przeprowadzono
badanie ankietowe, w którym zapytano mieszkańców jak postrzegają miasto pod kątem
zasobów oraz produktów.
Badanie przeprowadzono metodą CAWI w dniach 5-18.06.2020 i wzięło w nich udział 443
mieszkańców miasta. Wyniki badań pozwoliły wskazać, które zasoby i produkty miasta są
w opinii mieszkańców kluczowe dla rozwoju miasta, a tym samym dowiedzieć się jakie są
oczekiwania mieszkańców w odniesieniu do rozwoju miasta.
Mieszkańcy miasta wskazując na kluczowe dla jego rozwoju zasoby zaznaczali w pierwszej
kolejności na rzekę Pilicę i Zalew Sulejowski, jak też walory przyrodnicze i tereny zielone.
Oznacza to, że mieszkańcy dostrzegają potencjał kreowania oferty czasu wolnego na bazie
zasobów przyrodniczych miasta i jego otoczenia.
Kolejnym istotnym atutem miasta jest jego lokalizacja w przestrzeni kraju. W tym miejscu
widać dużą spójność postrzegania atutów miasta zarówno przez mieszkańców jak też
przedsiębiorców. Mieszkańcy doceniają lokalizację miasta, a nie bez znaczenia jest również
rozwój sieci drogowej i komunikacyjnej kraju. Korzystna lokalizacja to istotny atut w
kontekście rozwoju funkcji gospodarczej miasta.
W grupie istotnych zasobów miasta znalazły się również zasoby kapitału ludzkiego (młodzież,
mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego).
Tomaszów Mazowiecki kojarzy się mieszkańcom z sukcesami i tradycjami sportowymi.
Mieszkańcy zasadniczo dostrzegają również atut mieszkania w kompaktowym mieście.
Do zasobów przyrodniczych należy zaliczyć również zasoby wód geotermalnych
oraz występowanie największych w Polsce złóż piasków kwarcowych.
Słabiej przez mieszkańców postrzegany jest jego potencjał gospodarczy (duże zakłady
przemysłowe, strefa gospodarcza), a także zasoby dziedzictwa kulturowego (historia miasta,
osoby związane z miastem), jak też ogólna atrakcyjność oferty mieszkaniowej.
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Rysunek 9. Zasoby miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Rzeka Pilica i Zalew Sulejowski

64,4%

Walory przyrodnicze, tereny zielone

60,9%

Korzystna lokalizacja w przestrzeni kraju (miasto w sercu Polski)

37,7%

Młodzież

32,2%

Tradycje sportowe, kluby sportowe

29,8%

Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego (kreatywni, aktywni,
przedsiębiorczy)

28,8%

Zasoby wód geotermalnych

21,9%

Układ przestrzenny miasta (miasto kompaktowe, bezpieczne,
wszędzie blisko i na miejscu)

21,6%

Infrastruktura opieki zdrowotnej i specjalistyczna kadra medyczna

21,4%

Szkolnictwo na poziomie średnim i wyższym

20,1%

Występowanie największych w Polsce złóż piasków kwarcowych

19,8%

Duże zakłady produkcyjne i przemysłowe na terenie miasta

17,2%

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (możliwość rozwoju
gospodarczego)

14,8%

Historia miasta (wielokulturowość, dziedzictwo kulturowe)

12,9%

Aktywne organizacje społeczne

11,9%

Dostępność terenów pod budownictwo mieszkaniowe i bogata
oferta mieszkaniowa
Znane osoby związane z miastem, w tym Julian Tuwim, Bogusław
Mec

9,8%
8,2%

Źródło: Badanie z mieszkańcami miasta, CAWI, czerwiec 2020 r.

Najważniejszym produktem Tomaszowa Mazowieckiego w opinii jego mieszkańców jest Arena
Lodowa. Kolejną grupę produktów tworzą atrakcje turystyczne zlokalizowane na terenie
miasta, tj. Skansen Rzeki Pilicy i Rezerwat „Niebieskie Źródła”, jak też bulwary rzeki Wolbórki,
Groty Nagórzyckie oraz oferta rekreacyjno-wypoczynkowa miasta bazująca na zasobach
wodnych (Pilica, Zalew Sulejowski) oraz oferta turystyki rowerowej w mieście i okolicy.
Ważnym zasobem miasta jest również bezpłatna komunikacja miejska.
Mieszkańcy do produktów miasta zaliczają także imprezy kulturalne, w tym na pierwszym
miejscu wskazując na Festiwal „A może byśmy tak … do Tomaszowa”. Ważnym produktem
wydaje się być również oferta kompleksowej opieki zdrowotnej. Wśród przestrzeni
publicznych oraz miejsc spędzania wolnego czasu pojawia się zrewitalizowany plac Tadeusza
Kościuszki oraz Galeria Tomaszów.
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Rysunek 10. Produkty miasta – wyniki badań ankietowych
Arena Lodowa

62,8%

Skansen Rzeki Pilicy i Rezerwat „Niebieskie Źródła”

44,1%

Bezpłatna komunikacja miejska

40,1%

Bulwary rzeki Wolbórki

36,1%

Groty Nagórzyckie

35,6%

Turystyka wypoczynkowa na bazie zasobów wodnych (rzeka Pilica,
Zalew Sulejowski)

30,9%

Oferta turystyki rowerowej w mieście i okolicy

28,0%

Festiwal „A może byśmy tak…do Tomaszowa”

25,6%

Kompleksowa opieka zdrowotna

21,1%

Galeria Tomaszów

15,8%

Plac Tadeusza Kościuszki

15,6%

Mediateka i kinoteatr (przyszły produkt)

13,5%

Love Polish Jazz Festival

12,7%

Różnorodność kierunków kształcenia

12,4%

Wydarzenia sportowe

11,3%

Wydział Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

10,8%

Piosenka Ewy Demarczyk „A może byśmy tak ... do Tomaszowa”

10,0%

Piknik Organizacji Pozarządowych LOKALNI NIEBANALNI
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr.
Ostrowskiego
Międzynarodowy maraton na lodzie

9,8%
5,3%
4,0%

Źródło: Badanie z mieszkańcami miasta, CAWI, czerwiec 2020 r.

Ostatnim elementem badania ankietowego mieszkańców Tomaszowa było pytanie odnoszące
się do kluczowych czynników rozwoju. Są to czynniki rozwoju, które mogą pozytywnie (jako
silne strony) lub negatywnie (w postaci barier) wpływać na potencjał rozwoju miasta.
Kluczowe dla rozwoju miasta czynniki odzwierciedlają specyfikę miejsca. Identyfikacja
kluczowych czynników rozwoju miasta (wybór do badania) oparty został o profil miasta
i uwzględniał czynniki które najsilniej oddziaływają na możliwość rozwoju łańcuchów
produktów lokalnych, tworzenie wartości dodanej, zatrzymania czy pozyskania nowych
mieszkańców i użytkowników zewnętrznych miasta. Ten zestaw czynników, wybrany na bazie
diagnozy miasta, został również przedstawiony mieszkańcom miasta w badaniu ankietowym.
Mieszkańcy na pierwszym miejscu oczekują podjęcia działań związanych z ochroną
środowiska. Zwracają uwagę na niską jakość powietrza, złą jakość wód powierzchniowych
i oczekują przemiany miasta na czyste i ekologiczne. Nie bez znaczenia dla dążenia do
poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców jest budowa miejskiej obwodnicy, którą
169

odciąży centrum miasta z ruchu pojazdów ciężarowych i wyprowadzi ruch tranzytowy poza
miasto. Na wizerunek miasta ekologicznego wpływ będzie miało wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, czyli w przypadku Tomaszowa Mazowieckiego zasobów wód geotermalnych.
Mieszkańcy oczekują rozwoju miasta pod kątem możliwości spędzania wolnego czasu.
Wskazują na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej, dalszą rewitalizację centrum
miasta oraz tworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty kulturalnej, chcą się również cieszyć
(uczestniczyć) z sukcesów klubów sportowych. Ważnym czynnikiem rozwoju miasta jest
poziom edukacji i kształcenia.
Analizując ranking kluczowych czynników rozwoju, ułożony przez mieszkańców miasta, zwraca
uwagę stosunkowo umiarkowana pozycja czynników rozwoju związanych ze sferą
gospodarcza. Stanowi to niejako odwrócenie kolejności priorytetów rozwoju w stosunku
do tych definiowanych jeszcze kilka lat temu. Sfera ekonomii nadal wydaje się być ważna
dla mieszkańców, gdyż zauważają istniejące bariery rozwoju gospodarczego (np. brak terenów
inwestycyjnych), ale jednocześnie zagadnienia dot. ochrony środowiska oraz spędzania
wolnego czasu i edukacji są w ich opinii ważniejsze.
Nisko pozycjonowane są jednocześnie czynniki rozwoju oparte na miękkich kompetencjach,
takie jak partnerstwo, przedsiębiorczość, partycypacja społeczna, innowacyjność,
zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój miasta, promocja. Potwierdza to niejako brak
świadomości społeczeństwa miasta znaczenia tych czynników dla długotrwałego rozwoju
miasta i definiuje problemy i bariery.
Wyniki badań z zakresu zasobów, produktów oraz kluczowych czynników rozwoju pozwalają
wskazać zarówno mocne strony jak też szanse rozwoju, czyli stanowią podstawę
do budowania narracji rozwoju opartej na pozytywnych aspektach. Jednocześnie niskie
pozycjonowanie wybranych czynników rozwoju potwierdza ustalenia poczynione na etapie
diagnostycznym, odnoszące się do wybranych problemów i barier rozwoju.
Przyszłą narrację rozwoju powinno się budować przede wszystkim w oparciu o zasoby
i produkty wspierające aktywności czasu wolnego, z myślą o rozwoju zasobów kapitału
ludzkiego (młodzi, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego). Dążyć się powinno do poprawy
jakości środowiska, w tym jakości powietrza, wód powierzchniowych, wspierać ideę miasta
ekologicznego i czystego.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na problemy i bariery, które w małym stopniu są
doceniane przez mieszkańców jako kluczowe dla rozwoju, w tym przede wszystkim
kompetencje miękkie społeczeństwa miasta, takie jak przedsiębiorczość, współpraca
i partnerstwo, aktywność społeczna, zaangażowanie w rozwój miasta.
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Rysunek 11. Kluczowe czynniki rozwoju (w tym bariery rozwoju) – wyniki badań ankietowych

Jakość powietrza (bariera rozwoju)

42,2%

Czyste i ekologiczne miasto

42,0%

Jakość wód powierzchniowych (rozwój rekreacji)

39,6%

Miejska obwodnica

30,9%

Infrastruktura turystyczna (gastro, noclegi, rower miejski, otwarte
przestrzenie publiczne i inne)

29,0%

Zrewitalizowane centrum miasta

28,5%

Wykorzystanie geotermii

25,6%

Wysoki poziom edukacji i kształcenia jako czynnik rozwoju

24,3%

Profesjonalizm i sukcesy klubów sportowych

23,0%

Nowe tereny inwestycyjne w pobliżu drogi ekspresowej S8

19,5%

Zróżnicowana oferta pracy na terenie miasta

19,0%

Dostępna i sprawna administracja (integracja danych, sprawne
załatwianie spraw, kompetentni urzędnicy, budynki bez barier)

17,2%

Atrakcyjna i kompleksowa oferta kulturalna

15,3%

Zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój miasta

11,1%

Skuteczna promocja oferty miasta wśród mieszkańców i na
zewnątrz

9,0%

Innowacyjność przedsiębiorców i mieszkańców

8,2%

Partycypacja społeczna (współdecydowanie o kierunkach rozwoju
miasta, tożsamość lokalna)

8,2%

Przedsiębiorcze społeczeństwo (wsparcie rozwoju MŚP)

6,6%

Partnerstwo międzysektorowe (współpraca na rzecz miasta)

6,6%

Źródło: Badanie z mieszkańcami miasta, CAWI, czerwiec 2020 r.
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Analiza wyników badań z mieszkańcami oraz szeregu badań zrealizowanych na etapie
diagnostycznym pozwala zidentyfikować mocne strony miasta oraz wskazać na szanse jego
rozwoju.
Tomaszów Mazowiecki to dziś ośrodek przemysłu mineralnego, chemicznego,
elektromaszynowego, logistyki i usług. Do kluczowych zasobów sfery gospodarczej należy
zaliczyć korzystne położenie w przestrzeni kraju, w pasie zwartych obszarów miejskich
(funkcjonalnych) przy drodze międzynarodowej E67 (ekspresowej S8).
Korzystne położenie Tomaszowa Mazowieckiego w centrum kraju, w korytarzu ważnych dróg,
przyczyniło się do rozwoju nowych branż, w tym ceramiczno-budowalnej, motoryzacyjnej oraz
spożywczej. Lokalizacja sprzyja również rozwojowi funkcji logistycznej.
Na kreowanie rozwoju gospodarczego miasta, w szczególności usług, istotny wpływ
ma lokalizacja w mieście funkcji administracyjnych o charakterze ponadlokalnym
oraz stosunkowo duży potencjał demograficzny. Atutem miasta generującym rozwój usług są
funkcje edukacyjne i kulturalne, jak również rozmaita infrastruktura rekreacyjna i turystyczna.
W latach 2004-2016 powstała autostrada A2, odcinki autostrady A1: Stryków – Kowal oraz
Stryków – Tuszyn, droga ekspresowa S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa i Łódź – Wrocław,
fragment drogi ekspresowej S14. Te inwestycje istotnie poprawiły konkurencyjność regionu
i Tomaszowa Mazowieckiego.64
Obszar posiada korzystne warunki klimatyczne i bioklimatyczne do korzystania z różnych form
rekreacji i turystyki na otwartym powietrzu co dostrzeżono już pod koniec XIX w., kiedy to
w Inowłodzu założono stację klimatyczno-leśną. Najważniejszym elementem rzeźby terenu
jest dolina rzeki Pilicy i jej dopływów, w tym Wolbórki i Czarnej Bieliny.
Dużą atrakcyjnością krajobrazową i potencjałem do rozwoju funkcji turystycznej cechuje się
również Zalew Sulejowski - sztucznie utworzony zbiornik wód powierzchniowych na Pilicy,
usytuowany w okolicy Smardzewic, który spełnia funkcję retencyjną oraz do niedawna był
źródłem wody pitnej dla Łodzi. Zalew jest siedliskiem wielu gatunków ptaków i ssaków.
Zasłynął jako najlepsze łowisko sandaczowe w centralnej Polsce. Można żeglować po całej
jego powierzchni, a dostępność linii brzegowych umożliwia cumowanie w dowolnym miejscu.
Do walorów przyrodniczych należy zaliczyć też bogatą szatę roślinną.
W granicach administracyjnych Tomaszowa Mazowieckiego występują liczne obiekty
zabytkowe o wysokiej wartości historycznej, artystycznej i kulturowej. W całym powiecie
tomaszowskim ich łączna liczba sięga ponad 300. Wyraźne zgrupowanie zabytków
architektury i budownictwa znajduje się w gminach wchodzących w skład Partnerstwa: gminie
Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki i Rzeczyca oraz mieście Tomaszowie Mazowieckim.
Największą atrakcyjnością dla turystyki przyjazdowej odznaczają się obiekty o dużych
walorach artystycznych i historycznych, jak np. Kościół p.w. św. Idziego i ruiny zamku

64

Za: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
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gotyckiego w Inowłodzu, zespół pałacowy Ostrowskich w Tomaszowie Mazowieckim, zespół
klasztorny franciszkanów w Smardzewicach, park pałacowy przy pałacu prezydenta
Rzeczpospolitej Polski w Spale.65
Cały powiat tomaszowski w roku 2019 odwiedziło prawie 99,5 tys. turystów, z czego 4,2%
stanowili przyjezdni z zagranicy. Turystom udzielono prawie 234,4 tys. noclegów, z czego 19,2
tys. turystom zagranicznym (7,5%). Dane wskaźnikowe dotyczące ruchu turystycznego
analizowane w ujęciu powiatowym pokazują bardzo wysoką pozycję powiatu tomaszowskiego
w województwie. Niezależnie od tego, który wskaźnik weźmiemy pod uwagę, powiat plasuje
się na drugiej, trzeciej, lub czwartej pozycji, przy czym najlepiej wypada pod względem liczby
turystycznych obiektów noclegowych w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Co więcej, odnotowane w powiecie wartości prezentowanych wskaźników przekraczają
średnią dla całego województwa łódzkiego. Wyjątkiem jest liczba noclegów udzielonych
turystom zagranicznym w przeliczeniu na 10 tys. ludności.
Nie bez znaczenia dla funkcji rekreacyjnej, turystycznej oraz promocji regionu jest lokalizacja
na terenie powiatu tomaszowskiego w Spale Centralnego Ośrodku Sportu (COS), który jest
podmiotem wyspecjalizowanym w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej,
zarówno seniorów, jak i juniorów. Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie warunków
dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty
zajmujące się kulturą fizyczną, w tym przede wszystkim do tworzenia warunków
odpowiednich dla przygotowywania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich i
paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata.66

Niejako uzupełnieniem oferty sportowej Spały jest dziś Arena Lodowa w Tomaszowie
Mazowieckim. Jest to pierwszy polski całoroczny tor łyżwiarski służący do uprawiania
łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa figurowego, hokeja, short tracku, wrotkarstwa.
Wybudowana w latach 2016-2017 Arena Lodowa była istotnym impulsem dla kreowania
wizerunku Tomaszowa Mazowieckiego w kraju i poza nim, a także wśród mieszkańców miasta.
Aspiracją miasta jest bycie lokalnym centrum życia kulturalnego i rozrywkowego, które
posiada odpowiednią infrastrukturę do organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
Ofertę sportową i rekreacyjną miasta tworzy dziś szereg obiektów i przestrzeni miasta,
co przez mieszkańców uznawane jest za jeden z większych atutów. Należą do nich:
• Arena Lodowa (kryty wielofunkcyjny obiekt),
• basem „Złota Rybka”,
• siłownia przy basenie „Złota Rybka”,
• basen w Szkole Podstawowej nr 12,
• basen odkryty,

65
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Źródło: Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy
Na podstawie: https://cos.pl/
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•
•
•
•
•
•

Tomaszowski Snowpark „Baśniowa”,
korty tenisowe,
park linowy,
boiska przyszkolne,
siłownie zewnętrzne,
inne otwarte przestrzenie sportowo-rekreacyjne (np. skatepart, streetworkout park)

Potencjał terenów zielonych w Tomaszowie Mazowieckim uzupełniają tzw. tomaszowskie
błonia. Jest to rozległy teren obok Areny Lodowej, zasadniczo niezagospodarowany,
stanowiący miejsce, w którym można aktywnie spędzić czas (spacery, biegi, rower).
Przestrzenie wokół Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim tworzą już dziś swoistą
przestrzeń funkcjonalną. Oprócz wspomnianych błoni potencjał tej części miasta związany jest
z rzeką Pilicą. Tutaj zlokalizowana jest m. in. Przystań nad Pilicą oraz park linowy. Ważnym
dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego miejscem jest wspomniany już wcześniej teren
rezerwatu Niebieskie Źródła. Stanowi on niejako przedłużenie przestrzeni rekreacyjnej miasta,
ciągnącej się wzdłuż Pilicy na południe.
Dostępność do terenów zielonych oraz położenie wśród terenów o wysokich walorach
przyrodniczych w istotny sposób kształtuje ekologię miasta i jakość życia mieszkańców. Miasto
Tomaszów Mazowiecki należy zaliczyć do przestrzeni dość silnie zurbanizowanej i zwartej
przestrzennie. Strefa zurbanizowana miasta jest zwarta i skoncentrowana w centralnej części
Tomaszowa. Zwartość miasta widoczna jest we wskaźniku gęstości zaludniania. Pomimo
spadku wartości tego wskaźnika w analizowanym okresie od 2014 do 2018 (co związane było
ze spadkiem liczby ludności miast), w 2018 roku było on w Tomaszowie Mazowieckim wyższy
(1517 osób na km2) od średniej w grupie miast subregionalnych w kraju (1474 osoby na km2).
Uwarunkowania demograficzne należą do jednych z najistotniejszych czynników
wpływających na potencjał rozwoju miasta. W porównaniu do roku 1998 liczba mieszkańców
miasta spadła o 11%. Jeśli przyjmie się, że najbardziej mobilną grupą ludności są osoby młode
(np. wyjazdy w celach edukacyjnych, za pracą) oraz nieco starsze, o już ustalonym statusie
materialnym (np. migracja na tereny podmiejskie) – oznacza to, że Tomaszów Mazowiecki
uszczuplany jest z zasobów ludzkich. Mieszkańcy w badaniu zwracają szczególną uwagę na
potencjał tego zasobu. Jest on również ważny w kontekście rozwoju gospodarczego. Miasto
Tomaszów Mazowiecki ma również potencjał przyciągania nowych mieszkańców, głównie
okolicznych obszarów wiejskich, co potwierdzają dane migracyjne. Przedsiębiorcy poszukują
pracowników do prac również poza miastem.
Dotychczasowy potencjał wzrostu gospodarczego wynikał z lokalizacji miasta w centrum
Polski przy głównych szlakach komunikacyjnych. Wśród największych przedsiębiorstw
działających na terenie miasta wciąż znajdują się zakłady produkcyjne i przemysłowe, choć już
z zupełnie innych branż niż w przeszłości, takie jak Frito Lay Poland Sp. z o.o. (branża
spożywcza), Ceramika Paradyż Sp. z o.o. (ceramika), Roldrob S.A. (produkcja drobiarska).
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Na terenie Tomaszowa działa też kilka zakładów z branży włókienniczej, np. Zakłady Przemysłu
Wełnianego Tomtex S.A, Galli Poland Sp. z o.o., Część terenów inwestycyjnych Tomaszowa
Mazowieckiego należy do podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.67
Ostania dekada w sferze gospodarczej była okresem dynamicznych przemian, związanych
z poprawą konkurencyjności prowadzonych biznesów, wzrostem aktywności ekonomicznej
ludności i bardzo dużym spadkiem bezrobocia.
W Tomaszowie Mazowieckim spadek udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym był również znaczący. W roku 2019 udział bezrobotnych
wyniósł najmniej w całym okresie 2011-2019 (5,6%), natomiast był wyższy od wartości
odnotowanych na poziomie powiatu tomaszowskiego (4,9), województwa łódzkiego (4,1)
czy kraju (3,8). Szans na dalszy rozwój miasta należy upatrywać we wzroście wynagrodzeń,
zasadniczo nie tylko na terenie miasta, ale również w kraju (ma to przełożenie na poziom rent
i emerytur) oraz rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, gdyż dane dot. wynagrodzeń
mieszkańców wskazują, że jest to w porównaniu do stosunku pracy bardziej dochodowe
źródło utrzymania.
Jak już wspomniano atrakcyjność prowadzenia dużej działalności gospodarczej,
np. przemysłowej w Tomaszowie Mazowieckim wynika z atutów lokalizacyjnych (bliskość
Łodzi i Warszawy, centrum Polski) i skomunikowania miasta. Dla mniejszych podmiotów
gospodarczych, które funkcjonują w mieście, ważna jest również kompaktowość miasta i fakt,
że wszystko można załatwić na miejscu. Miasto staje się również coraz atrakcyjniejsze
dla działalności usługowych, co związane jest m. in. z rosnącymi wynagrodzeniami
mieszkańców i poprawiającą się strukturą przestrzenną miasta. Potwierdzeniem tego faktu
jest wzrost liczby wybranych podmiotów gospodarczych oraz rosnący udział osób
zatrudnionych w usługach.
Podmioty gospodarcze w Tomaszowa Mazowieckiego kooperują w podmiotami i instytucjami
z sektora badań i rozwoju z całego kraju. Ważnymi partnerami w tym zakresie jest np. Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna i Łódzka Agencja Rozwój Regionalnego.
W mieście realizowane są działania wspierające aktywność społeczną. Do tej pory
w Tomaszowie Mazowieckim zrealizowano pięć edycji Tomaszowskiego Budżetu
Obywatelskiego. W latach 2015-201768 funkcjonował podział na projekty ogólnomiejskie oraz
lokalne, natomiast w latach 2018 i 2019 na projekty infrastrukturalne i społeczne. Jak wynika
z danych GUS, w roku 2019 w mieście działało 156 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
27 fundacji. W porównaniu do okresu 2011-2015, nastąpił wzrost aktywności w tym obszarze.
Bardzo aktywnymi grupami społecznymi są seniorzy. W roku 2019 w mieście działało 10
klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów.
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Strategia Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020 - projekt
Mówiąc o projektach złożonych w roku 2015 mamy na myśli projekty przeznaczone do realizacji w roku 2016 (edycja 2016).
Analogicznie w kolejnych latach.
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Realizacja polityki pomocy społecznej realizowana jest w oparciu o doświadczone służby
publiczne i organizacje pozarządowe. W roku 2019 mieszkańcy miasta mogli korzystać
z opieki trzech placówek stacjonarnej pomocy społecznej, w tym dwóch domów pomocy
społecznej, które dysponowały 308 miejscami. Korzystało z nich 303 mieszkańców, najczęściej
osoby w podeszłym wieku (200 osób).
W porównaniu do jednostek terytorialnych wyższego rzędu, liczba mieszkańców DPS
w przeliczeniu na 1000 ludności była w Tomaszowie wyższa (5 osób; po 3 na pozostałych
obszarach).
Atutem miasta jest darmowa komunikacja miejska. Miasto jest również dobrze
skomunikowane w ujęciu regionalnym. Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego komunikację
publiczną obsługują autobusy miejskie, autobusy międzymiastowe oraz kolej. W samym
mieście funkcjonuje jedynie komunikacja autobusowa prowadzona przez spółkę miejską Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. (w roku 2018 255
czynnych przystanków w mieście69). W odległości 3 km od centrum miasta znajduje się
dworzec kolejowy PKP i autobusowy PKS. Międzymiastowa komunikacja autobusowa, oprócz
krajowych tras, obsługuje także połączenia powiatowe (Wielka Wola, Czerniewice,
Żelechlinek, Będków) oraz wojewódzkie (Opoczno, Gapinin, Rawa Mazowiecka, Skierniewice,
Łódź, Wieluń i Piotrków Trybunalski).
Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, zrealizowało
w 2017 roku zakup 20 autobusów w ramach projektu inwestycyjnego „Zakup niskoemisyjnego
taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, natomiast MZK Sp. z o.o. zrealizował w tym samym czasie zakup pięciu
pojazdów w ramach projektu „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem
technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego
w Tomaszowie Mazowieckim”.
Tomaszów Mazowiecki charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami rozwoju systemu ścieżek
rowerowych. W roku 201870 miasto oferowało 27,4 km dróg dla rowerów (w roku 2012 było
to zaledwie 2,9 km). W ramach dalszego rozwoju i promowania transportu rowerowego
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki planuje podjąć współpracę o charakterze
ponadlokalnym w celu wypracowania koncepcji sieci komunikacji rowerowej w regionie.
Ponadto zakłada się działania promujące wykorzystywanie alternatywnych środków
transportu, umożliwiających mieszkańcom szybkie, ale przede wszystkim ekologiczne
poruszanie się po mieście.
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki objęta została również projektem „Budowa Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej” Etap II oraz Etap III. Projekt „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej
Etap II” realizowany był od 01.01.2016 r. do 31.03.2020 r. Całkowita wartość projektu
wyniosła 237 935 572,40 zł. Celem bezpośrednim projektu była poprawa dostępności
69
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Według danych BDL GUS
Brak danych za rok 2019.
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transportowej województwa łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. o.o. na obszarze województwa.

Pomimo wolniejszego tempa rozwoju budownictwa mieszkaniowego, Tomaszów Mazowiecki
charakteryzował się dobrą dostępnością do mieszkań. W roku 2018 na tysiąc mieszkańców
Tomaszowa Mazowieckiego przypadało 431,1 mieszkań, a więc o 17,4 więcej niż w roku 2014.
Było to więcej niż w przypadku gmin z grupy porównawczej (398,3 w roku 2018).

Analiza potencjałów i mocnych stron miasta w kontekście kluczowych czynników rozwoju
pozwala na sformułowanie mocnych stron miasta (posiadanych już dziś atutów do rozwoju),
jak również szans (przyszłych atutów do rozwoju miasta).
Do mocnych stron miasta zaliczyć należy:
1.

2.

3.
4.
5.

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Tomaszowa Mazowieckiego i jego otoczenia
(m.in. rzeka Pilica i Nadpiliczny Park Krajobrazowy, Rezerwat „Niebieskie Źródła”,
lasy spalskie, Zalew Sulejowski).
Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna miasta, w tym turystyczna oraz posiadane
produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe w postaci obiektów i wydarzeń (np.
Arena Lodowa, Skansen Rzeki Pilicy, Love Polish Jazz Festival).
Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy charakter miasta oraz
darmowa komunikacja miejska.
Duże, innowacyjne podmioty gospodarcze, zdolne do przyciągania kapitału
ludzkiego do miasta.
Doświadczone służby pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz aktywne
organizacje pozarządowe – istotni partnerzy realizacji działań społecznych.

Do szans rozwoju miasta należy zaliczyć:
1.
2.

3.
4.
5.

Rosnący popyt na usługi czasu wolnego w mieście (rekreacja, kultura) –
napędzający lokalny obieg gospodarczy.
Rosnąca aktywność ekonomiczna mieszkańców, rosnące wynagrodzenia,
przyciąganie migrantów ekonomicznych – wpływająca na popyt lokalny i budżet
miasta.
Rozwinięta i konkurencyjna na tle innych miast oferta mieszkaniowa, wspierana
przez dostęp do usług publicznych (w tym edukacji, opieki zdrowotnej).
Dobre skomunikowanie miasta z przestrzeniami w kraju, w tym z dużymi miastami
oraz z otoczeniem funkcjonalnym.
Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model zarządzania miastem (z udziałem
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych).
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W oparciu o analizę interesariuszy (opisaną szczegółowo w Rozdziale 6 niniejszego
dokumentu) zidentyfikowano kluczowe podmioty, które włączone we współpracę wzmocnią
potencjał rozwojowy miasta.
Wszystkie wskazane potencjały/ mocne strony miasta mają charakter rozwojowy i w istotny
sposób przyczynią do rozwiązania problemów miasta, co dodatkowo pokazano w opisie
planowanych działań w Rozdziale 5 niniejszego dokument.
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4. CELE ROZWOJU MIASTA
Tomaszów Mazowiecki posiada liczne atuty do rozwoju oparte na korzystnej lokalizacji,
potencjale społecznym, walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Tomaszów Mazowiecki jest
miastem kompaktowym, położonym w centrum kraju, z darmową komunikacją miejską oraz
unikatowymi zasobami przyrodniczymi i rozwiniętymi produktami czasu wolnego, jak np.
Arena Lodowa, ścieżki rowerowe, szlaki wodne.
Jednocześnie szereg wskaźników wskazuje na niski poziom wykorzystania lokalnych zasobów i
potencjałów. Dotyczy to zarówno kapitału społecznego miasta jak też jego zasobów i walorów
przestrzenno-środowiskowych.
Tym samym za główny problem Planu Rozwoju Lokalnego uznano:
NISKI POZIOM WYKORZYSTANIA KAPITAŁU TERYTORIALNEGO
TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
Z przeprowadzonej charakterystyki miasta pod kątem uwarunkowań demograficznych,
środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych wynika, że Tomaszów
Mazowiecki posiada bogate zasoby i produkty, ale nie potrafi w pełni wykorzystać ich
potencjału. Użyte w głównym problemie sformułowanie „kapitał terytorialny” ma charakter
dynamiczny i stanowi pewien system powiązań naczyń obejmujących zarówno procesy jak
i zasoby. Kapitał terytorialny należy odczytywać nie tylko w kontekście potencjału tkwiącego
w samym mieście, ale również potencjału najbliższych gmin. Kapitału terytorialnego należy
doszukiwać się w zasobach przyrodniczych, obiektach infrastrukturalnych, ciągle
rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, lokalizacji, komunikacji. Jednocześnie wykorzystanie
tych atutów rozwoju miasta możliwe będzie dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych,
włączeniu ich w zarządzanie i realizację polityki rozwoju miasta. Dlatego główny problem
rozwoju miasta łączy sferę przestrzenno-funkcjonalną ze sferę społeczną. Kapitał społeczny
jest elementem kluczowym dla wykorzystania kapitału terytorialnego miasta.
Tym samym wykreowana została wizja miasta, nawiązująca zarówno do potencjału
terytorialnego (ARENA), jak też potencjału społecznego (AKTYWNOŚCI I MOŻLIWOŚCI).
Wizja miasta Tomaszowa Mazowieckiego przybrała postać krótkiego wyrażenia:
ARENA AKTYWNOŚCI, ARENA MOŻLIWOŚCI
Użyta w wizji miasta „ARENA” nawiązuje do najbardziej rozpoznawalnego obiektu miejskiego,
wynika z pozytywnego odbioru największej inwestycji ostatnich lat w Tomaszowie
Mazowieckim „Areny Lodowej” przez mieszkańców i przyjezdnych. Ten całoroczny obiekt
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sportowy jest obecnie w opinii mieszkańców miasta największym produktem i kluczowym
elementem rozwoju miasta. Tomaszów Mazowiecki kojarzony do tej pory z upadającym
przemysłem włókienniczym zaczyna kojarzyć się ze sferą aktywności w wymiarze krajowym
i europejskim. Arena Lodowa to jedyny taki obiekt w kraju, a w połączeniu z potencjałem
sportowym i rekreacyjnym najbliższych okolic Tomaszowa Mazowieckiego – stanowi
podstawę do rozwijania specjalizacji miasta i otoczenia w oparciu o sport i szeroko rozumianą
aktywność.
Użycie w wizji sformułowania „Arena” odnosi się również do pierwotnego znaczenia tego
słowa. Arena (z łac. harena, arena - piasek) to usytuowany w centrum obiekt, wysypany
piaskiem plac w kształcie koła lub elipsy. Było to miejsce walk, turniejów, popisów, igrzysk
i widowisk. Wywodzi się ze starożytnego teatru greckiego i rzymskiego oraz cyrku rzymskiego.
Tym sam słowo arena ma wymiar szeroko rozumianej aktywności, zarówno sportowej, jak też
kulturalnej. W tym duchu chce rozwijać się Tomaszów Mazowiecki, mając aspirację bycia
miastem w centrum uwagi jeśli chodzi o sport i kulturę. W znaczenie słowa Arena wpisuje się
potencjał lokalizacyjny miasta – położonego w centrum kraju, przy skrzyżowaniu ważnych
szlaków komunikacyjnych. Potencjał lokalizacyjny ma również wymiar lokalny i odnosi się
do położenia w sercu regionu oferującego szerokie spektrum aktywności. Tomaszów
Mazowiecki w tym układzie chce być również ważną destynacją.
Miasto ma stać się areną aktywności mieszkańców i przyjezdnych. Arena aktywności oznacza,
że miasto spełniać będzie potrzeby mieszkańców bycia aktywnym, zarówno w sferze
rodzinnej, jak też zawodowej, czyli w zakresie aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej
czy też kulturalnej.
Aktywność mieszkańców będzie synonimem wysokiej jakości życia, zarówno w odniesieniu
do potrzeb czasu wolnego, jak też bezpieczeństwa ekonomicznego, które daje dobra praca lub
działalność gospodarcza. Aktywność mieszkańców napędzać będzie ekonomię miasta. Majętni
mieszkańcy korzystać będą z różnych form aktywności, jak też usług – napędzając lokalny
obieg gospodarki. Miasto dzięki ofercie aktywności czasu wolnego wyróżniać będzie się
pozytywnie na tle kraju – a przemysły czasu wolnego stanowić będą istotny czynnik
konkurowania o zasoby kapitału ludzkiego. Rozwój specjalizacji opartej o sport i aktywność
kreować będzie nowe miejsca pracy.
„Arena” odnosi się również do szerszej przestrzeni miasta, nie tylko miejsca w którym dziś
zlokalizowana jest Arena Lodowa. Cała przestrzeń miasta ma stać się swoistą areną
aktywności mieszkańców i przyjezdnych – co wskazuje na kierunki rozwoju miasta w sferze
funkcjonalno-przestrzennej. Aby miasto było „Areną aktywności” – konieczne jest jego
przeprojektowanie, zmodernizowanie, usprawnienie – pod kątem rozwijania aktywności.
Istotny wymiar brzmienia wizji odnosi się również do poczucia zwycięstwa oraz siły w dążeniu
do celu. Arena aktywności to również arena możliwości – czyli szeroko rozumianego sukcesu
zarówno miasta, jak też jego mieszkańców. Arena możliwości wskazuje na rozwój
wielowymiarowy miasta i jego mieszkańców, w zależności od ich potrzeb indywidualnych.
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W powyższej wizji zawarto więc szereg postulatów odnoszących się do różnych sfer
funkcjonowania miasta. Tomaszów Mazowiecki w przyszłości ma być więc miastem:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dla aktywnych,
Młodych i przedsiębiorczych,
Innowacyjnych branż i usług,
Rozwiniętej strefy relaksu i kultury,
Komfortowych dzielnic mieszkalnych,
Kompaktowym i dobrze skomunikowanym,
Z rozwinięta opieką zdrowotną i pomocą społeczną,
Otwartym i przyjaznym dla turystów i kibiców,
Otwartym na nowe idee i pomysły płynące od mieszkańców.
Czystym i ekologicznym.

Uzupełnieniem wizji miasta jest misja. Misja podkreśla jaki cel nadrzędny przyświeca miastu.
Miasto to nie tylko jednostka samorządu terytorialnego, ale przede wszystkim wspólnota
lokalna. Takie podejście do misji miasta wskazuje, że jego rozwój determinowany jest chęcią
poprawy komfortu życia mieszkańców. Tak sformułowana misja nie zawiera jednak
kluczowych wartości i nie odnosi się do głównego problemu rozwoju miasta, tj. niskiego
poziomu wykorzystania kapitału społecznego i terytorialnego. Odniesienie do tego problemu
wskazuje, że miasto chce rozwijać się, tj. podnosić i zapewniać wysoką jakość życia w oparciu
o potencjał terytorialny całego miasta i jego otoczenia.
Mając na uwadze powyższe sformułowano następującą misję Lokalnego Programu Rozwoju:
WSZECHSTRONNY ROZWÓJ W OPARCIU O AKTYWNOŚĆ, WSPÓŁPRACĘ I POMYSŁY
MIESZKAŃCÓW
W misji podkreślono kluczową rolę mieszkańców w kreowaniu rozwoju lokalnego. Mieszkańcy
mają aktywnie włączyć się w procesy decyzyjne, co umożliwią planowane sieci współpracy. Od
mieszkańców oczekuje się angażowania w rozwijanie pomysłów na rzecz miasta. Jednocześnie
w wizji zwraca się uwagę na znaczenie współpracy nie tylko w wymiarze granic
administracyjnych miasta. Miasto i jego mieszkańcy muszą nauczyć się współpracować także
ze swoim otoczeniem oraz partnerami kluczowymi dla rozwijania specjalizacji miasta – opartej
na aktywności. Wymiary współpracy dotyczą wielu sfer, zaczynając od sfery środowiskowej,
poprzez mobilność, edukację i rozwój innowacji.
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Dążenie do osiągnięcia wizji ma się odbywać poprzez trzy główne cele:
Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie Mazowieckim - rozwój
aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług zdrowotnych i jakości
środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

Cele zostały wypracowane z kluczowymi interesariuszami i będą realizowane z ich
współudziałem.
W trakcie prac diagnostyczno-analitycznych wypracowano zestaw potencjałów i szans
rozwojowych, jak również słabych stron i zagrożeń. Przyjęto, że mocne i słaby strony
Tomaszowa Mazowieckiego są jednoznacznie powiązane z kluczowymi czynnikami rozwoju
(w tym z barierami rozwojowymi), zaś szanse i zagrożenia to wyzwania, jakie miasto w ramach
nowej ścieżki rozwoju musi podjąć w przyszłości.
Tabela 32. Analiza uwarunkowań rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego w postaci SWOT
Mocne strony

Słabe strony

1. Walory przyrodnicze i rekreacyjne
Tomaszowa Mazowieckiego i jego otoczenia
(Pilica, Zalew, lasy) (zasoby).
2. Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna
miasta, w tym turystyczna oraz posiadane
produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe
w postaci obiektów i wydarzeń (np. Arena
Lodowa, Skansen Rzeki Pilicy, Love Polish
Jazz Festival).
3. Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w
tym kompaktowy charakter miasta oraz
darmowa komunikacja miejska.
4. Duże, innowacyjne podmioty gospodarcze,
zdolne do przyciągania kapitału ludzkiego do
miasta.
5. Doświadczone służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz aktywne organizacje
pozarządowe – istotni partnerzy realizacji
działań społecznych.

1. Niedostatecznie rozwinięte produkty
Przemysłów Czasu Wolnego w zakresie
infrastrukturalnym, organizacyjnym i
kadrowym.
2. Niska rozpoznawalność miasta, słaba
promocja oferty miasta wśród mieszkańców i
turystów.
3. Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych i
hałas.
4. Bariery rozwoju ekonomicznego miasta, w
tym niska przedsiębiorczość indywidualna,
mało zróżnicowana oferta pracy, brak IOB,
brak terenów inwestycyjnych.
5. Niska aktywność społeczna w mieście, niski
poziom dostępności miasta dla wybranych
grup społecznych.
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Szanse

Zagrożenia

1. Rosnący popyt na usługi czasu wolnego w
mieście (rekreacja, kultura) – napędzający
lokalny obieg gospodarczy.
2. Rosnąca aktywność ekonomiczna
mieszkańców, rosnące wynagrodzenia,
przyciąganie migrantów ekonomicznych –
wpływająca na popyt lokalny i budżet miasta.
3. Rozwinięta i konkurencyjna na tle innych
miast oferta mieszkaniowa, wspierana przez
dostęp do usług publicznych (w tym edukacji,
opieki zdrowotnej).
4. Dobre skomunikowanie miasta z
przestrzeniami w kraju, w tym z dużymi
miastami oraz z otoczeniem funkcjonalnym.
5. Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model
zarządzania miastem (z udziałem
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych).

1. Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek
młodych – głównie ze względu na edukację i
pracę).
2. Pogorszające się warunki prowadzenia
działalności gospodarczej ze względu na
deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.
3. Brak rozwiązania wybranych problemów
środowiskowych w mieście ze względu na
brak obwodnicy, rozwój przedmieść,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.
4. Rosnący popyt na usługi pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej – brak pełnego
zaspokojenie potrzeb socjalnych
mieszkańców (starzenie się społeczeństwa).
5. Niski poziom standardów dostępności
miasta, wykluczenie wybranych grup
społecznych, także ze względu na starzejące
się społeczeństwo.

Źródło: opracowanie własne

Konfrontacja głównych celów ujętych w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego z czynnikami
ujętymi w analizie SWOT wskazuje na listę głównych wyzwań rozwojowych.
Do poszczególnych celów przypisano bowiem czynniki z analizy SWOT, które wzmacniają
lub hamują osiągnięcie założonego celu. W ten sposób powstał zestaw wyzwań rozwojowych,
które można przypisać do poszczególnych celów.
Istotne jest to, że w matrycy ujęto wszystkie czynniki przypisane do analizy SWOT, a tym
samym skonfrontowano wszystkie główne problemy rozwoju miasta, jak również jego
potencjały z obraną ścieżką rozwoju (cele PRL).
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Matryca celów i wyzwań rozwojowych
Lp.

Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

I. Wykorzystać mocne strony
1.

Wykorzystać walory przyrodnicze i rekreacyjne
miasta i otoczenia (w tym Spały!!!) do rozwijania
oferty sportowej i rekreacyjnej.

Walory przyrodnicze i rekreacyjne
Tomaszowa Mazowieckiego i jego otoczenia
(Pilica, Zalew, lasy) (zasoby).

2.

Rozwinąć ofertę kultury i ofertę rekreacji, w tym
zintegrować ją z potencjałem Areny Lodowej,
wykorzystać potencjał imprez miejskich.

Oferta kulturowa i rekreacyjna miasta
(turystyczna), w tym Arena Lodowa, imprezy
(produkty).

3.

Stworzyć funkcjonalną strefę rekreacji i wypoczynku
w oparciu o atuty przestrzenie miasta.

Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta,

Rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, jako
ważnymi partnerami promocji (korzyść dla obu
stron) i być może finansowanie/ wspieranie sportu.

Duże, innowacyjne podmioty gospodarcza,
zdolne do przyciągania kapitału ludzkiego

Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe –
w celu realizacji polityki społecznej, w tym
senioralnej w mieście.

Doświadczone służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz aktywne organizacje
pozarządowe – istotni partnerzy realizacji
działań społecznych.

4.

5.

w tym kompaktowy charakter miasta oraz
darmowa komunikacja miejska.

do miasta.

II. Wykorzystać szanse
1.

Promować popyt na usługi czasu wolnego

Rosnący popyt na usługi czasu wolnego

w mieście.

w mieście (rekreacja, kultura) – napędzający
lokalny obieg gospodarczy.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo

Lp.
2.

Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

Promować lokalne usługi i przedsiębiorców –
wspierać lokalne obiegi gospodarcze.

Rosnący popyt na usługi czasu wolnego

3.

Wspierać aktywność ekonomiczną mieszkańców.

Rosnąca aktywność ekonomiczna
mieszkańców, rosnące wynagrodzenia,
przyciąganie migrantów ekonomicznych –
wpływająca na popyt lokalny i budżet miasta.

4.

Rozwijać różnorodną ofertę mieszkaniową,
dostosowaną do profilu przyszłych mieszkańców,

Rozwinięta i konkurencyjna na tle innych
miast oferta mieszkaniowa, wspierana przez
dostęp do usług publicznych (w tym edukacji,
opieki zdrowotnej).

w szczególności młodych.
5.

Rozwijać i promować powiązania komunikacyjne,
w tym komunikację publiczną w układzie
regionalnym i funkcjonalnym.

6.

Wzmacniać partnerów społecznych, w szczególności
działających na rzecz aktywności mieszkańców, jako
ważnych partnerów wnoszących potencjał
intelektualny, organizacyjny i społeczny.

w mieście (rekreacja, kultura) – napędzający
lokalny obieg gospodarczy.

Dobre skomunikowanie miasta z
przestrzeniami w kraju, w tym z dużymi
miastami oraz z otoczeniem funkcjonalnym.
Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model
zarządzania miastem (z udziałem
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych).

III. Eliminować słabe strony
1.

Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy,
zarządczy, infrastrukturalny organizacji działających
w sferze przemysłów czasu wolnego w mieście

Niedostatecznie rozwinięte produkty
Przemysłów Czasu Wolnego w zakresie
infrastrukturalnym, organizacyjnym
i kadrowym.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo
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Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

(w tym instytucji sportu i rekreacji, kultury) – jak
kluczowych podmiotów zarządzających „Areną
aktywności”.
2.

Zbudować koncepcję promocji i ją realizować.

Niska rozpoznawalność miasta, słaba
promocja oferty miasta wśród mieszkańców
i turystów.

3.

4.

Poprawić stan wód powierzchniowych, jako
kluczowej bariery dla rozwoju aktywności w oparciu
o rzeki i zalew.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych

Wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych, dobrze
rozpoznać bariery rozwoju przedsiębiorczości
miasta, tworzyć możliwości do rozwoju
innowacyjnych i konkurencyjnych branż
gospodarczych, w tym usług bazujących

Bariery rozwoju ekonomicznego miasta,

i hałas.

w tym niska przedsiębiorczość indywidualna,
mało zróżnicowana oferta pracy, brak IOB,
brak terenów inwestycyjnych.

na specjalizacji sportowej.
5.

Poprawić jakość powietrza atmosferycznego.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.

6.

Rozwijać system terenów zieleni miejskiej.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.

7.

Poprawić układ komunikacyjny miasta.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo
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Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT
i hałas.

8.

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną
mieszkańców, w tym poprawić dostępność miasta.

Niska aktywność społeczna w mieście, niski
poziom dostępności miasta dla wybranych
grup społecznych.

IV. Unikać zagrożeń
1.

2.

3.

Zorganizować system kształcenia sportowego i
branż związanych z aktywnościami (np. marketing
sportowy, promocja sportu, organizacja i obsługa
imprez i eventów).

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek
młodych – głównie ze względu na edukację

Stworzyć/ rozwinąć nowe kierunki kształcenia od
poziomu podstawowego (klasy sportowe), przez
poziom średni i wyższy (wykorzystać potencjał
szkoły wyższej), aby przyciągać i zatrzymać młodych.

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek
młodych – głównie ze względu na edukację

Wspierać aktywność zawodową, w tym kobiet

Pogorszające się warunki prowadzenia
działalności gospodarczej ze względu

i osób w wieku przedemerytalnym, wspierać
kształcenie/ zdobywanie umiejętności w branżach
związanych ze sportem i rekreacją.
4.

5.

i pracę).

i pracę).

na deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.

Tworzyć, we współpracy z przedsiębiorcami,
warunki pracy sprzyjające dłuższemu pozostawaniu
na rynku pracy, np. programy aktywności fizycznej.

Pogorszające się warunki prowadzenia
działalności gospodarczej ze względu

Rozwijać współpracę ponadlokalną w zakresie
rozwiązywania wspólnych problemów
środowiskowych w układach funkcjonalnych.

Brak rozwiązania wybranych problemów
środowiskowych w mieście ze względu

na deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność
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Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

na brak obwodnicy, rozwój przedmieść,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.
6.

Wzmocnić/ rozwinąć narzędzia planowania
przestrzennego miasta.

Brak rozwiązania wybranych problemów
środowiskowych w mieście ze względu
na brak obwodnicy, rozwój przedmieść,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.

7.

Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe –
w celu realizacji polityki społecznej, w tym
senioralnej w mieście.

Rosnący popyt na usługi pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej – brak pełnego
zaspokojenie potrzeb socjalnych
mieszkańców (starzenie się społeczeństwa).

8.

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną
mieszkańców, w tym poprawić dostępność miasta.

Niski poziom standardów dostępności
miasta, wykluczenie wybranych grup
społecznych, także ze względu na starzejące
się społeczeństwo.

188

Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo

W dalszym kroku możliwe było pogrupowanie poszczególnych wyzwań rozwojowych
w odniesieniu do charakteru działań, jakie należy podjąć, aby wyzwanie osiągnąć.
Poniżej ujęto wyzwania rozwojowe w odniesieniu do poszczególnych wymiarów rozwoju
i przeanalizowano jaki charakter działań pozwoli zrealizować dane wyzwanie.
Poszczególne wyzwania rozwojowe można pogrupować wg charakteru działań.
Matryca wyzwań rozwojowych w odniesieniu do wymiarów rozwoju i charakteru działań
Działania
infrastrukturalne

Wyzwania

Działania
organizacyjne

Działania
miękkie

X

X

X

(infrastruktura
na rzecz
organizacji
społecznych)

(rozwiązania
organizacyjne,
np. inkubator

(szkolenia kadr
organizacji
pozarządowych,
liderów
społecznych)

X

X

X

(działania
z zakresu
dostępności)

(działania
z zakresu
dostępności)

(rozwiązania
sprzyjające
budowaniu
aktywności,
szkolenie liderów
i organizacji
pozarządowych)

-

X

Wymiar społeczny
Wzmacniać partnerów społecznych,
w szczególności działających na rzecz
aktywności mieszkańców, jako ważnych
partnerów wnoszących potencjał
intelektualny, organizacyjny i społeczny.

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną
mieszkańców, w tym poprawić dostępność
miasta.

dla NGO)

Wymiar gospodarczy
Rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, jako
ważnymi partnerami promocji (korzyść dla
obu stron) i być może finansowanie/
wspieranie sportu.

-

Wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych,
dobrze rozpoznać bariery rozwoju
przedsiębiorczości miasta, tworzyć możliwości
do rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych
branż gospodarczych, w tym usług bazujących
na specjalizacji sportowej.

X

X

X

(tworzyć warunki
do inwestowania,
w tym rozwijać
tereny
inwestycyjne)

(zorganizować
system wsparcia
rozwoju
przedsiębiorczości
, np. inkubator,
zajęcia z zakresu
przedsiębiorczości
, praktyki i staże

(badania
związane z
przedsiębiorczości
ą)

X

X

X

(organizacja
współpracy)

Wspierać aktywność ekonomiczną
mieszkańców/ Wspierać aktywność
zawodową, w tym kobiet i osób w wieku
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Wyzwania
przedemerytalnym, wspierać kształcenie/
zdobywanie umiejętności w branżach
związanych ze sportem i rekreacją.

Zorganizować system kształcenia sportowego
i branż związanych z aktywnościami
(np. marketing sportowy, promocja sportu,
organizacja i obsługa imprez i eventów).

Stworzyć/ rozwinąć nowe kierunki kształcenia
od poziomu podstawowego (klasy sportowe),
przez poziom średni i wyższy (wykorzystać
potencjał szkoły wyższej), aby przyciągać
i zatrzymać młodych.

Działania
infrastrukturalne

Działania
organizacyjne

Działania
miękkie

(infrastruktura
społeczna,
np. żłobki, DPS)

(rozwiązania
organizacyjne
np. elastyczny
model pracy)

(szkolenia, kursy
wspierające
rozwój
umiejętności,
kwalifikacji)

X

X

X

(rozwinąć
infrastrukturę
społeczną)

(zorganizować
partnerstwo
na poziomie
krajowym
i lokalnym)

(zbudować
koncepcję, plany)

X

X

X

(rozwinąć
infrastrukturę
społeczną)

(zorganizować
partnerstwo
na poziomie
krajowym
i lokalnym)

(zbudować
koncepcję, plany)

X

X

(zbudować system
promocji
w oparciu
o uwarunkowania
funkcjonalne)

(koncepcje, plany,
szkolenia kadr,
promocja)

X

X

X

(infrastruktura
turystyczna)

(organizacja
systemu promocji,
szlaków, etc.)

(koncepcje, plany)

X

X

X

(infrastruktura
rekreacji
i wypoczynku)

(system
organizacji
przestrzeni)

(koncepcje, plany)

X

X

X

(budowa
mieszkań)

(współpraca, np.
PPP, projekty
rządowe)

(koncepcje, plany)

Wymiar kulturowy
Zbudować koncepcję promocji i ją realizować/
promować popyt na usługi czasu wolnego
w mieście.

-

Wymiar przestrzenny
Wykorzystać walory przyrodnicze i rekreacyjne
miasta i otoczenia do rozwijania oferty
sportowej i rekreacyjnej.

Stworzyć funkcjonalną strefę rekreacji
i wypoczynku w oparciu o atuty przestrzenie
miasta.

Rozwijać różnorodną ofertę mieszkaniową,
dostosowaną do profilu przyszłych
mieszkańców, w szczególności młodych.
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Wyzwania
Rozwijać i promować powiązania
komunikacyjne, w tym komunikację publiczną
w układzie regionalnym i funkcjonalnym.

Działania
infrastrukturalne

Działania
organizacyjne

Działania
miękkie

X

X

X

(infrastruktura
komunikacyjna,
tabor)

(rozwiązania
organizacyjne, w
tym SMART)

(koncepcje, plany,
promocja)

X

X

X

(infrastruktura
drogowa,
ciepłownicza,
wymiany pieców)

(organizacja
systemu
komunikacyjnego
miasta)

(wzmocnić
narzędzia
planowania
przestrzennego,
koncepcje, plany)

X

X

X

(infrastruktura
kanalizacyjna)

(współpraca w
ujęciu
funkcjonalnym)

(edukacja
ekologiczna,
plany, koncepcje)

X

X

X

(infrastruktura
drogowa,
ciepłownicza,
wymiany pieców)

(organizacja
systemu
komunikacyjnego
miasta)

(wzmocnić
narzędzia
planowania
przestrzennego,
koncepcje, plany)

X

-

X
(koncepcje, plany)

X

X

X

(infrastruktura
instytucji
publicznych)

(rozwiązania
organizacyjne, w
tym SMART)

(szkolenie kadr)

X

X

X

(infrastruktura
społeczna)

(poprawa
warunków
organizacyjnych)

(szkolenia kadr)

Poprawić układ komunikacyjny miasta.

Wymiar środowiskowy
Poprawić stan wód powierzchniowych, jako
kluczowej bariery dla rozwoju aktywności w
oparciu o rzeki i zalew.

Poprawić jakość powietrza atmosferycznego.

Rozwijać system terenów zieleni miejskiej.

(kształtowanie
terenów
zielonych)
Wymiar instytucjonalny/ SMART
Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy,
zarządczy,
infrastrukturalny
organizacji
działających w sferze przemysłów czasu
wolnego w mieście (w tym instytucji sportu i
rekreacji, kultury) – jak kluczowych podmiotów
zarządzających „Areną aktywności”.
Wzmacniać i wspierać służby pomocy
społecznej, opieki zdrowotnej oraz organizacje
pozarządowe – w celu realizacji polityki
społecznej, w tym senioralnej w mieście.
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Wyzwania
Wzmocnić/ rozwinąć narzędzia planowania
przestrzennego miasta.

Działania
infrastrukturalne

Działania
organizacyjne

Działania
miękkie

X

X

X

(rozwinąć
infrastrukturę
systemów
planowania
przestrzennego)

(rozwinąć procesy
uspołeczniania
planowania
przestrzennego)

(zwiększyć udział
mpzp)
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5. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
W ramach realizacji PRL zaplanowano 7 działań, które wpisują się w cele rozwoju lokalnego.
•
•
•
•
•
•
•

Działanie 1. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu
o endogeniczne zasoby miasta.
Działanie 2. EKOpozytywny Tomaszów - opracowanie i realizacja kompleksowego
programu edukacji ekologicznej.
Działanie 3. Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ - utworzenie nowoczesnego
i dostępnego centrum aktywności kulturalnej.
Działanie 4. Tomaszów Mazowiecki - Centrum Dialogu Społecznego - opracowanie
i wdrożenie zintegrowanych planów wspierających rozwój kapitału społecznego.
Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań
wspierających rozwój przedsiębiorczości.
Działanie 6. NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - realizacja zintegrowanych działań na rzecz
adaptacji do zmian klimatu.
Działanie 7. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności nad rzeką
Pilicą - III etap – działanie uzupełniające.

Działania stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy i zbudowane zostały w oparciu
o posiadane przez miasto i partnerów potencjały.
Działania co do zasady są przekrojowe i wpisują się w minimum w jeden cel rozwoju
lokalnego. Niektóre z działań wpisują się we wszystkie cele rozwoju lokalnego, z czego jeden
z nich jest dominujący (co przedstawiono na poniższej matrycy powiązań celów, wyzwań i
działań).
Kluczowym momentem „wyboru działań” było zweryfikowanie komplementarności pełnego
zestaw działań w odniesieniu do listy wyzwań rozwoju lokalnego. W tym miejscu należy
przypomnieć, iż lista wyzwań zbudowana została w odpowiedzi na wszystkie główne problemy
i bariery rozwoju lokalnego oraz wszystkie posiadane potencjały i atuty rozwojowe.
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Komplementarność PRL – powiązanie działań z wyzwaniami wynikającymi z diagnozy
Lp.

Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

I. Wykorzystać mocne strony
1.

Wykorzystać walory przyrodnicze i rekreacyjne
miasta i otoczenia (w tym Spały!!!) do rozwijania
oferty sportowej i rekreacyjnej.

Walory przyrodnicze i rekreacyjne
Tomaszowa Mazowieckiego i jego otoczenia
(Pilica, Zalew, lasy) (zasoby).

2.

Rozwinąć ofertę kultury i ofertę rekreacji, w tym
zintegrować ją z potencjałem Areny Lodowej,
wykorzystać potencjał imprez miejskich.

Oferta kulturowa i rekreacyjna miasta
(turystyczna), w tym Arena Lodowa, imprezy
(produkty).

3.

Stworzyć funkcjonalną strefę rekreacji i wypoczynku
w oparciu o atuty przestrzenie miasta.

Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta,

Rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, jako
ważnymi partnerami promocji (korzyść dla obu
stron) i być może finansowanie/ wspieranie sportu.

Duże, innowacyjne podmioty gospodarcza,
zdolne do przyciągania kapitału ludzkiego

Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe –
w celu realizacji polityki społecznej, w tym
senioralnej w mieście.

Doświadczone służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz aktywne organizacje
pozarządowe – istotni partnerzy realizacji
działań społecznych.

4.

5.

w tym kompaktowy charakter miasta oraz
darmowa komunikacja miejska.

do miasta.

II. Wykorzystać szanse
1.

Promować popyt na usługi czasu wolnego

Rosnący popyt na usługi czasu wolnego

w mieście.

w mieście (rekreacja, kultura) – napędzający
lokalny obieg gospodarczy.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo

Lp.
2.

Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

Promować lokalne usługi i przedsiębiorców –
wspierać lokalne obiegi gospodarcze.

Rosnący popyt na usługi czasu wolnego

3.

Wspierać aktywność ekonomiczną mieszkańców.

Rosnąca aktywność ekonomiczna
mieszkańców, rosnące wynagrodzenia,
przyciąganie migrantów ekonomicznych –
wpływająca na popyt lokalny i budżet miasta.

4.

Rozwijać różnorodną ofertę mieszkaniową,
dostosowaną do profilu przyszłych mieszkańców,

Rozwinięta i konkurencyjna na tle innych
miast oferta mieszkaniowa, wspierana przez
dostęp do usług publicznych (w tym edukacji,
opieki zdrowotnej).

w szczególności młodych.
5.

Rozwijać i promować powiązania komunikacyjne,
w tym komunikację publiczną w układzie
regionalnym i funkcjonalnym.

6.

Wzmacniać partnerów społecznych, w szczególności
działających na rzecz aktywności mieszkańców, jako
ważnych partnerów wnoszących potencjał
intelektualny, organizacyjny i społeczny.

w mieście (rekreacja, kultura) – napędzający
lokalny obieg gospodarczy.

Dobre skomunikowanie miasta z
przestrzeniami w kraju, w tym z dużymi
miastami oraz z otoczeniem funkcjonalnym.
Rozwinięty, dojrzały, partycypacyjny model
zarządzania miastem (z udziałem
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych).

III. Eliminować słabe strony
1.

Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy,
zarządczy, infrastrukturalny organizacji działających
w sferze przemysłów czasu wolnego w mieście

Niedostatecznie rozwinięte produkty
Przemysłów Czasu Wolnego w zakresie
infrastrukturalnym, organizacyjnym
i kadrowym.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
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społeczeństwo
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Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

(w tym instytucji sportu i rekreacji, kultury) – jak
kluczowych podmiotów zarządzających „Areną
aktywności”.
2.

Zbudować koncepcję promocji i ją realizować.

Niska rozpoznawalność miasta, słaba
promocja oferty miasta wśród mieszkańców
i turystów.

3.

Poprawić stan wód powierzchniowych, jako
kluczowej bariery dla rozwoju aktywności w oparciu
o rzeki i zalew.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.

4.

Wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych, dobrze
rozpoznać bariery rozwoju przedsiębiorczości
miasta, tworzyć możliwości do rozwoju
innowacyjnych i konkurencyjnych branż
gospodarczych, w tym usług bazujących

Bariery rozwoju ekonomicznego miasta,
w tym niska przedsiębiorczość indywidualna,
mało zróżnicowana oferta pracy, brak IOB,
brak terenów inwestycyjnych.

na specjalizacji sportowej.
5.

Poprawić jakość powietrza atmosferycznego.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.

6.

Rozwijać system terenów zieleni miejskiej.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.

7.

Poprawić układ komunikacyjny miasta.

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła
jakość powietrza, wód powierzchniowych
i hałas.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo
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8.

Wyzwania rozwojowe

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną
mieszkańców, w tym poprawić dostępność miasta.

Nawiązanie do czynników SWOT

Niska aktywność społeczna w mieście, niski
poziom dostępności miasta dla wybranych
grup społecznych.

IV. Unikać zagrożeń
1.

Zorganizować system kształcenia sportowego i
branż związanych z aktywnościami (np. marketing
sportowy, promocja sportu, organizacja i obsługa
imprez i eventów).

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek
młodych – głównie ze względu na edukację
i pracę).

2.

Stworzyć/ rozwinąć nowe kierunki kształcenia od
poziomu podstawowego (klasy sportowe), przez
poziom średni i wyższy (wykorzystać potencjał
szkoły wyższej), aby przyciągać i zatrzymać młodych.

Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek
młodych – głównie ze względu na edukację
i pracę).

3.

Wspierać aktywność zawodową, w tym kobiet
i osób w wieku przedemerytalnym, wspierać
kształcenie/ zdobywanie umiejętności w branżach
związanych ze sportem i rekreacją.

Pogorszające się warunki prowadzenia
działalności gospodarczej ze względu
na deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.

4.

Tworzyć, we współpracy z przedsiębiorcami,
warunki pracy sprzyjające dłuższemu pozostawaniu
na rynku pracy, np. programy aktywności fizycznej.

Pogorszające się warunki prowadzenia
działalności gospodarczej ze względu
na deficyt kadr oraz ubożenie społeczeństwa.

5.

Rozwijać współpracę ponadlokalną w zakresie
rozwiązywania wspólnych problemów
środowiskowych w układach funkcjonalnych.

Brak rozwiązania wybranych problemów
środowiskowych w mieście ze względu
na brak obwodnicy, rozwój przedmieść,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.
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Wyzwania rozwojowe

Nawiązanie do czynników SWOT

6.

Wzmocnić/ rozwinąć narzędzia planowania
przestrzennego miasta.

Brak rozwiązania wybranych problemów
środowiskowych w mieście ze względu
na brak obwodnicy, rozwój przedmieść,
zanieczyszczenie wód powierzchniowych
poza miastem.

7.

Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe –
w celu realizacji polityki społecznej, w tym
senioralnej w mieście.

Rosnący popyt na usługi pomocy społecznej,
opieki zdrowotnej – brak pełnego
zaspokojenie potrzeb socjalnych
mieszkańców (starzenie się społeczeństwa).

8.

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną
mieszkańców, w tym poprawić dostępność miasta.

Niski poziom standardów dostępności
miasta, wykluczenie wybranych grup
społecznych, także ze względu na starzejące
się społeczeństwo.
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Cel 1. Łączy nas
aktywność

Cel 2. Stawiamy na
zdrowie

Cel 3. Silne więzi,
silne
społeczeństwo

Działania przedstawiono w postaci syntetycznych kart. Każde z działań składa się
z przedsięwzięć. Szczegółowy opis przedsięwzięć znajduje się w pełnych kartach działań,
został ujęty w Generatorze, a zaprezentowany w formie załącznika do niniejszego dokumentu.
Działania od numeru 1 do 6 są działaniami podstawowymi (z czego część stanowi kontynuację
wcześniejszych inwestycji oraz decyzji strategicznych), natomiast działanie 7 jest
uzupełniającym.
Działania są zintegrowane, zgodne ze standardami dostępności i komplementarne z
działaniami zaplanowanymi w PRI – co zostało pokazane w matrycy, umieszczonej w PRI.
Poniżej przedstawiono najważniejsze treści odnoszące się do działań, w tym zaprezentowano
jego produkty, efekty (rezultaty) i spójność z diagnozą.

Działanie 1. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu
o endogeniczne zasoby miasta

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług
zdrowotnych i jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie zawiera przedsięwzięcia, które wspierają tworzenie
zintegrowanej strefy aktywności w oparciu o posiadane zasoby miasta.
W ramach działania odtworzone zostaną walory środowiskowe,
architektoniczne i historyczne Parki Miejskiego „Solidarność”, który jest
największą w ścisłym centrum miasta strefą zieleni. Warto dodać,
że park zlokalizowany jest na obszarze rewitalizacji, położony jest
w sąsiedztwie Pałacu Ostrowskich oraz wzdłuż rzeki Wolbórki.
Utworzone w mieście i istniejące strefy aktywności powiązane zostaną
siecią ciągów pieszych i rowerowych. W tym celu opracowana zostanie
koncepcja pieszo - rowerowego szlaku turystycznego na odcinku
Skansen Rzeki Pilicy - Zalew Sulejowski.
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Działanie 1. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu
o endogeniczne zasoby miasta

Ważnym dla ruchu turystycznego i dla mieszkańców miasta jest
kajakowy szlak turystyczny na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski
- Tomaszowska Przystań nad Pilicą. W ramach działania zostanie
rozwinięta infrastruktura turystyczna, która pozwoli na zwiększenie
wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych. Realizację
zaplanowanych działań będą wspierać partnerzy: Gmina Tomaszów
Mazowiecki oraz Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie
Mazowieckim.
Typ działania

Inwestycyjne/ nieinwestycyjne

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty

•

•
•

Zakładane
efekty

Utworzona nowoczesna przyjazna dla użytkowników przestrzeń
publiczna na bazie Parku Solidarność, w pełni dostępna dla osób
niepełnosprawnych, zachęcająca do aktywności i wypoczynku,
zlokalizowana w centrum miasta,
Wytyczony nowy szlak pieszo - rowerowy na odcinku Skansen
Rzeki Pilicy - Zalew Sulejowski,
Rozwinięta infrastruktura kajakowego szlaku turystycznego
na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska
Przystań nad Pilicą.

Efektem działania będzie zwiększenie dostępu do zielonej przestrzeni
publicznej, podniesienie walorów i atrakcyjności miasta, budowa więzi
społecznych i zwiększenie aktywności mieszkańców, zwiększenie
świadomości ekologicznej, poprawa środowiska naturalnego oraz
zniesienie barier ograniczających korzystanie z przestrzeni publicznej.
Działanie w istotnym zakresie przyczyni się do tworzenia
ogólnodostępnej, zintegrowanej przestrzennie i funkcjonalnej strefy
aktywności w oparciu o tereny zielone miasta i jego otoczenie oraz
na bazie walorów przyrodniczych rzeki Pilicy. Działanie wnosić będzie
wkład w budowę wizerunku miasta z bogatą ofertą przemysłów czasu
wolnego, podnosząc konkurencyjność produktu turystycznego Dolina
rzeki Pilicy.
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Działanie 1. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu
o endogeniczne zasoby miasta

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar społeczny:
•

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w tym
poprawić dostępność miasta.

Wymiar przestrzenny:
•

Wykorzystać walory przyrodnicze i rekreacyjne miasta
i otoczenia (w tym Gminy Tomaszów Mazowiecki) do rozwijania
oferty sportowej i rekreacyjnej.

Wymiar środowiskowy:

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Poprawić jakość powietrza atmosferycznego.

•

Niedostatecznie rozwinięte produkty przemysłów czasu wolnego
w zakresie infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym.
Niska aktywność społeczna w mieście dla wybranych grup
społecznych, niski poziom dostępności miasta dla osób
ze szczególnymi potrzebami.
Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód
powierzchniowych i hałas.

•

•

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•
•

•

Walory przyrodnicze i rekreacyjne Tomaszowa Mazowieckiego
i jego otoczenia (zasoby: rzeki, , lasy) .
Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna miasta, w tym turystyczna
oraz posiadane produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe w
postaci obiektów i wydarzeń (np. Arena Lodowa, Skansen Rzeki
Pilicy, Love Polish Jazz Festival).
Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska.
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Działanie 2. EKOpozytywny Tomaszów - opracowanie i realizacja kompleksowego programu
edukacji ekologicznej

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług
zdrowotnych i jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie ukierunkowane będzie na budowanie świadomości
ekologicznej wszystkich mieszkańców, w szczególności z zakresu
gospodarki odpadami, co wynika m. in. z wyzwania wprowadzenia
gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. W ramach działania miasto
wdroży wspólnie z mieszkańcami pilotażowe rozwiązania sprzyjające
poprawie efektywności segregacji odpadów komunalnych. Zrealizowana
zostanie kampania z zakresu edukacji ekologicznej, którą wspierać będą
rozwiązania techniczne i technologiczne. W mieście uruchomione
zostaną recyklomaty, których działalność wspomagać będzie aplikacja
mobilna. Dodatkowym elementem edukacji będą zajęcia podnoszące
wiedzę wśród najmłodszych tomaszowian

Typ działania

Inwestycyjne/ Nieinwestycyjne

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty

•
•

Opracowany Program edukacji ekologicznej EKOpozytywny
Tomaszów,
Zrealizowana kampania edukacji ekologicznej, w tym:
o Liczba przeszkolonych nauczycieli tomaszowskich szkół
podstawowych i przedszkoli) z zakresu edukacji
ekologicznej – 30 osoby
o zakupione komplety materiałów instruktażowych,
pomocy naukowych oraz specjalistycznego
oprogramowania do realizacji działań związanych
z wdrożeniem innowacyjnych proekologicznych
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Działanie 2. EKOpozytywny Tomaszów - opracowanie i realizacja kompleksowego programu
edukacji ekologicznej

•
•
Zakładane
efekty

programów edukacyjnych dla szkół podstawowych,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
o Zrealizowany cykl 20-godzinnychzajęć dla dzieci
z przedszkoli i szkół podstawowych,
o Zrealizowana proekologiczna kampania społeczna.
Opracowana i wdrożona aplikacja mobilna do obsługi
recyklomatów,
Zakupione 3 recyklomaty do segregacji odpadów.

Efektem realizacji działania będzie zwiększenie świadomości
mieszkańców w zakresie segregacji odpadów komunalnych, poprawa
dostępności do usług związanych z segregacją odpadów, zwiększenie
ilości odpadów segregowalnych.
Działanie przyczyniać się będzie do wzrostu akceptacji społecznej
dla rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, zwiększania świadomości
ekologicznej, a także budowy kapitału społecznego.

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar społeczny:
•
•

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w tym
poprawić dostępność miasta.
Podnieść poziom edukacji ekologicznej wśród mieszkańców

Wymiar środowiskowy:
•

Poprawić jakość środowiska naturalnego.

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód
powierzchniowych i hałas.
Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności
miasta dla wybranych grup społecznych.

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•

•

Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska
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Działanie 3. Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ - utworzenie nowoczesnego
i dostępnego centrum aktywności kulturalnej

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie polegać będzie na poprawie dostępności mieszkańców
do oferty kulturalnej, która realizowana będzie w oparciu o nowoczesny
i dostępny dla mieszkańców obiekt, zlokalizowany w sercu miasta.
Działanie polegać będzie na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
istniejącego budynku dawnego kinoteatru „Włókniarz” wraz
z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu wokół
budynku. Warto dodać, że obiekt ten to miejsce znajdujące się
w obszarze rewitalizacji, ważne w kontekście dziedzictwa kulturowego.
Obecnie obiekt pełni wyłącznie funkcję Biblioteki Publicznej, a część
obiektu znajduje się pod opieką służb konserwatorskich. Działanie
połączy więc historię i tradycję z nowoczesną funkcją, dostosowaną
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Typ działania

Inwestycyjne / nieinwestycyjne

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty
Zakładane
efekty

•

Utworzone centrum aktywności kulturalnej w obiekcie dawnego
kinoteatru „Włókniarz”.

Efektem realizacji działania będzie poprawa dostępności mieszkańców
do oferty kultury w mieście. Działanie umożliwi rozwijanie wysokiej
jakości oferty kulturalnej dostępnej dla mieszkańców miasta, w tym
dzieci, osób młodych, starszych oraz niepełnosprawnych. Zwiększy się
w ten sposób integracyjna rola oferty kulturalnej w mieście. Działanie
jest komplementarne z innymi działaniami ukierunkowanymi na rozwój
przemysłów czasu wolnego – co oznacza, że wnosić będzie wkład
w rozwój aktywności gospodarczej, np. poprzez możliwość organizacji
markowych imprez kulturalnych. Tym samym sprzyjać będzie pośrednio
wzrostowi atrakcyjności turystycznej miasta.
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Działanie 3. Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ - utworzenie nowoczesnego
i dostępnego centrum aktywności kulturalnej

Obiekt dawnego kinoteatru to ważne miejsce nie tylko ze względu
na ofertę kulturalną, ale także ważny obiekt dziedzictwa kulturowego.
Działanie przyczyni się do zachowania tego dziedzictwa, m. in. poprzez
nadanie mu nowych i przywrócenie utraconych funkcji.
Działanie zwiększy również potencjał instytucjonalny instytucji kultury
w mieście, tj. ważnego partnera w zakresie rozwijania marki miasta
w oparciu o przemysły czasu wolnego.
Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar społeczny:
•

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w tym
poprawić dostępność miasta.

Wymiar kulturowy:
•

Zbudować koncepcję promocji i ją realizować/ promować popyt
na usługi czasu wolnego w mieście.

Wymiar inteligentnego zarządzania miastem / SMART:

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy, zarządczy,
infrastrukturalny podmiotów działających w sferze przemysłów
czasu wolnego w mieście, jako kluczowych podmiotów
zarządzających „Areną aktywności”.

•

Niedostatecznie rozwinięte produkty przemysłów czasu wolnego
w zakresie infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym.
Niska rozpoznawalność miasta, słaba promocja oferty miasta
wśród mieszkańców i turystów.
Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności
miasta dla wybranych grup społecznych.

•
•

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•

•

Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna miasta, w tym turystyczna
oraz posiadane produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe w
postaci obiektów i wydarzeń (np. Arena Lodowa, Skansen Rzeki
Pilicy, Love Polish Jazz Festival).
Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska.
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Działanie 4. Tomaszów Mazowiecki - Centrum Dialogu Społecznego - opracowanie
i wdrożenie zintegrowanych planów wspierających rozwój kapitału społecznego

Cel

Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie ukierunkowane będzie na dwie szczególne dla rozwoju miasta
grupy obiorców. Po pierwsze w ramach działania wypracowany zostanie
nowy model współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi –
postrzeganymi jako istotny partner miasta w realizacji polityki rozwoju.
Po drugie działanie skupiać się będzie na potrzebach i aktywnościach
seniorów i środowisk seniorskich.
W ramach działanie wypracowany zostanie wspólnie z mieszkańcami
nowy model standardów komunikacji i partycypacji społecznej, który
wspierać będzie powszechność partycypacji społecznej w mieście. Ten
model sprawdzony zostanie w praktyce przy tworzeniu uspołecznionego
programu rewitalizacji miasta.

Typ działania

Nieinwestycyjne

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty

•

•
•
•

•

Opracowany i wdrożony dokument pn.: Wieloletni program
współpracy z organizacjami pozarządowymi; w tym
dokumentacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych;
dokumentacja z przeprowadzonych działań wdrożeniowych,
raporty roczne z realizacji programu; aktualizacja programu
wieloletniego,
Zrealizowany Program wsparcia Seniorów "Tomaszów
dla Seniorów",
Zrealizowanych 8 prelekcji poświęconych profilaktyce
prozdrowotnej oraz bezpieczeństwu seniorów,
Liczba osób w wieku senioralnym, którym wykonano zabiegi
rehabilitacyjne połączone z konsultacjami lekarskimi – 300 osób /
rok,
Zrealizowane wydarzenia i imprezy wspierające aktywność
seniorów, w tym: 4 wydarzenia kulturalne i rekreacyjne
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Działanie 4. Tomaszów Mazowiecki - Centrum Dialogu Społecznego - opracowanie
i wdrożenie zintegrowanych planów wspierających rozwój kapitału społecznego

•
•

•

Zakładane
efekty

promujące przedsięwzięcie; 10 spotkań "Książka dla seniora";
4 spotkania z dostępnością,
Zrealizowane badanie ankietowe pod kątem potrzeb seniorów
w mieście,
Opracowany dokument pn.: "Standardy komunikacji
i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego";
dokumentacja z konsultacji społecznych; dokumentacja
przedstawiająca etapy wdrażania i komunikowania rozwiązań
zaproponowanych w dokumencie.
Opracowany w sposób partycypacyjny program rewitalizacji
Tomaszowa Mazowieckiego.

Miasto postrzega organizacje pozarządowe i potencjał drzemiący
w trzecim sektorze jako istotny czynnik sukcesu polityki rozwoju
lokalnego. Miasto pragnie lepiej i efektywniej wykorzystać wiedzę,
umiejętności, aktywność i pomysły sektora pozarządowego w kreowaniu
rozwiązań z zakresu polityki rozwoju lokalnego. W ten sposób poszerzy
się potencjał pomysłów, rozwiązań, w tym również innowacji
społecznych w mieście. Miasto pozyska sojuszników do zwiększania
potencjału kapitału społecznego mieszkańców oraz poprawi wizerunek
miasta „otwartego” i „współpracującego”. Lepsze poznanie potencjałów
i potrzeb organizacji pozarządowych przyczyni się do ich wzmocnienia.

Działanie przyczyni się do aktywizacji środowisk seniorskich. Pozwoli
poznać ich potrzeby i problemy oraz pozwoli na wdrożenie
efektywniejszych rozwiązań w zakresie wspierania seniorów. Miasto
pozyska wśród seniorów istotnego sojusznika w realizacji polityki
społecznej i zwiększania kapitału społecznego..

Miasto w praktyczny sposób rozwinie partycypacyjny model
współzarządzania przy okazji projektowania pomysłów na rewitalizację
miasta. Taki model przyczyni się do lepszego zaprojektowania
pomysłów na rozwój miasta.
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Działanie 4. Tomaszów Mazowiecki - Centrum Dialogu Społecznego - opracowanie
i wdrożenie zintegrowanych planów wspierających rozwój kapitału społecznego

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar społeczny:
•

•

Wzmacniać partnerów społecznych, w szczególności działających
na rzecz aktywności mieszkańców, jako ważnych partnerów
wnoszących potencjał intelektualny, organizacyjny i społeczny.
Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w tym
poprawić dostępność miasta.

Wymiar przestrzenny:
•

Rozwijać różnorodną ofertę mieszkaniową, dostosowaną do
profilu przyszłych mieszkańców, w szczególności młodych.

Wymiar inteligentnego zarządzania miastem / SMART:
•

Wzmacniać i wspierać służby pomocy społecznej, opieki
zdrowotnej oraz organizacje pozarządowe – w celu realizacji
polityki społecznej, w tym senioralnej w mieście.

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności
miasta dla wybranych grup społecznych.

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•

Doświadczone służby pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz
aktywne organizacje pozarządowe – istotni partnerzy realizacji
działań społecznych.

Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań wspierających
rozwój przedsiębiorczości

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
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Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań wspierających
rozwój przedsiębiorczości

Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.
Opis działania

Działanie integruje szereg przedsięwzięć badawczo-analitycznych,
koncepcyjnych, planistyczno-strategicznych i szkoleniowo-edukacyjnych,
które ukierunkowane są na zwiększenie potencjału aktywności
gospodarczej miasta w oparciu o jego wewnętrzny potencjał.
Szczególna uwaga działania skierowana będzie na potencjał
do rozwijania przedsiębiorczości i aktywności zawodowej w oparciu
o przemysły czasu wolnego (PCW) oraz sport i rekreację. Działanie
ukierunkowane będzie na wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej
współpracy, które przyczyniać się będzie do lepszego wykorzystania
posiadanych potencjałów. W realizację działania zaangażowane zostaną
instytucje publiczne, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, mieszkańcy,
a także partnerzy samorządowi.

Typ działania

Nieinwestycyjne

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty

•
•
•
•

•

•

Zorganizowana konferencja nt. potencjału miasta w zakresie
rozwoju biznesu sportowego i PCW,
Zrealizowane cykliczne "Śniadania biznesowe" wzmacniające
relacje z partnerami biznesowymi,
Przeprowadzona analiza potencjału miasta w zakresie rozwoju
biznesu sportowego,
Przeprowadzona analiza i badanie rynku w zakresie wykonania
zadań publicznych w partnerstwie publiczno-prywatnym
w zakresie rozwoju biznesu sportowego,
Opracowana kompleksowa strategia rozwoju i promocji
przemysłów czasu wolnego na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki,
Uruchomiona strona internetowa promująca PCW,
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Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań wspierających
rozwój przedsiębiorczości

•

•
•

•

•

Zakładane
efekty

Liczba przeszkolonych pracowników jst odpowiedzialnych
za wdrożenie strategii (20 osób) oraz pracowników sektora PCW
(50 osób),
Opracowany lokalny program rozwoju przedsiębiorczości
AKTYWNI GOSPODARCZO,
Liczba przeszkolonych osób - nauczycieli szkół podstawowych
i przedszkoli w zakresie prowadzenia zajęć nt. przedsiębiorczości
(ok. 30 osób),
Zrealizowany cykl zajęć dla dzieci i młodzieży - wdrożenie
nowoczesnych metod rozwoju przedsiębiorczości wśród
młodych ludzi,
Zrealizowanych 8 otwartych szkoleń online dla ok. 160
mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego z zakresu design
thinking.

Efektem realizacji działania będzie zbudowanie akceptowalnych przez
wielu partnerów i mieszkańców pomysłów na rozwój gospodarczy
miasta, w oparciu o posiadane atuty kreowania przemysłów czasu
wolnego oraz potencjał sportu i rekreacji. Przełoży się to na wdrożenie
efektywniejszego modelu promocji miasta, także w wymiarze
gospodarczym. Powstanie wielosektorowe oraz ponadlokalne
partnerstwo publiczno-prywatne, które ukierunkowane będzie
na podnoszenie konkurencyjności lokalnej gospodarki. Zwiększy się
poziom przedsiębiorczości mieszkańców, w tym osób młodych.

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar gospodarczy:
•
•

Rozwijać współpracę z przedsiębiorcami, jako ważnymi
partnerami promocji (korzyść dla obu stron).
Wspierać rozwój postaw przedsiębiorczych, dobrze rozpoznać
bariery rozwoju przedsiębiorczości miasta, tworzyć możliwości
do rozwoju innowacyjnych i konkurencyjnych branż
gospodarczych, w tym usług bazujących na specjalizacji
sportowej.
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Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań wspierających
rozwój przedsiębiorczości

•

•

•

Wspierać aktywność ekonomiczną mieszkańców, wspierać
kształcenie/ zdobywanie umiejętności w branżach związanych
ze sportem i rekreacją.
Zorganizować system kształcenia sportowego i branż związanych
z aktywnościami (np. marketing sportowy, promocja sportu,
organizacja i obsługa imprez i eventów).
Stworzyć/ rozwinąć nowe kierunki kształcenia od poziomu
podstawowego (klasy sportowe), przez poziom średni i wyższy.

Wymiar inteligentnego zarządzania miastem / SMART:
•

•

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•
•
•

•

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•
•

•

Wzmocnić potencjał organizacyjny, kadrowy, zarządczy,
infrastrukturalny organizacji działających w sferze przemysłów
czasu wolnego w mieście – jak kluczowych podmiotów
zarządzających „Areną aktywności”.
Zbudować koncepcję promocji i ją realizować/ promować popyt
na usługi czasu wolnego w mieście.
Niedostatecznie rozwinięte produkty przemysłów czasu wolnego
w zakresie infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym.
Niska rozpoznawalność miasta, słaba promocja oferty miasta
wśród mieszkańców i turystów.
Bariery rozwoju ekonomicznego miasta, w tym niska
przedsiębiorczość indywidualna, mało zróżnicowana oferta
pracy, brak IOB, brak terenów inwestycyjnych.
Drenaż zasobów ludzkich (w tym ubytek młodych – głównie
ze względu na edukację i pracę).
Walory przyrodnicze i rekreacyjne Tomaszowa Mazowieckiego
i jego otoczenia (zasoby: rzeki, Zalew, lasy) .
Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna miasta, w tym turystyczna
oraz posiadane produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe
w postaci obiektów i wydarzeń (np. Arena Lodowa, Skansen
Rzeki Pilicy, Love Polish Jazz Festival).
Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska.
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Działanie 5. AKTYWNI GOSPODARCZO - opracowanie i wdrożenie działań wspierających
rozwój przedsiębiorczości

•

Duże, innowacyjne podmioty gospodarcze, zdolne
do przyciągania kapitału ludzkiego do miasta.

Działanie 6. NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - realizacja zintegrowanych działań na rzecz
adaptacji do zmian klimatu

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług
zdrowotnych i jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie posiadać będzie dwa wymiary oddziaływania: bezpośredni
i pośredni. Wymiar bezpośredni związany będzie z utworzeniem
w przestrzeni miasta rozwiązań i infrastruktury, które zwiększać będą
potencjał adaptacyjny miasta do zmian klimatu. Zaprojektowane
rozwiązania będą miały modelowy i innowacyjny charakter w skali
miasta – co przyczyniać się będzie do budowy społecznej świadomości
mieszkańców odnośnie potrzeby ochrony środowiska. Pośredni wymiar
oddziaływania działania związany będzie z kształtowaniem wizerunku
miasta, które dostosowuje się do zmieniającego klimatu i chroni
środowisko. Zaprojektowane rozwiązania będą bowiem umiejscowione
w ważnych dla życia społecznego przestrzeniach i miejscach w mieście.

Typ działania

Inwestycyjne
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Działanie 6. NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - realizacja zintegrowanych działań na rzecz
adaptacji do zmian klimatu

Podmioty
realizujące
Zakładane
produkty

Zakładane
efekty

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
•

Utworzona nowoczesna infrastruktura miejska dostosowana
do postępujących zmian klimatu, w tym:
o Utworzone zielone przystanki w centrum miasta – 5 szt.,
o Utworzone pergole - 12 szt.,
o Zakupione mobilne donice - 6 szt.,
o Utworzone zbiorniki naziemne (8 szt.) gromadzące wodę
deszczową z budynków usytuowanych na Pl. Kościuszki,
o Wprowadzone retencjonowanie wody opadowej
w zbiornikach w 7 placówkach oświatowych,
o Utworzone zielone ściany w 6 placówkach oświatowych.

Efektem realizacji działania będzie zwiększenie potencjału
adaptacyjnego miasta do zmian klimatu za pośrednictwem elementów
zielono-niebieskiej infrastruktury. Działanie przyczyni się również
do wzmocnienia świadomości ekologicznej mieszkańców, m.in. poprzez
dostosowanie przestrzeni publicznej do zmieniających się warunków
klimatycznych.
Realizacja działania przyczyni się do oszczędzania zasobów wody.

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar środowiskowy:
•
•
•

Poprawić stan wód powierzchniowych, jako kluczowej bariery
dla rozwoju aktywności w oparciu o rzeki i zalew.
Poprawić jakość powietrza atmosferycznego.
Rozwijać system terenów zieleni miejskiej.

Wymiar przestrzenny:
•
•
Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Rozwijać i promować powiązania komunikacyjne, w tym
komunikację publiczną w układzie regionalnym i funkcjonalnym.
Poprawić układ komunikacyjny miasta.
Zły stan środowiska w mieście, w tym zła jakość powietrza, wód
powierzchniowych i hałas.
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Działanie 6. NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - realizacja zintegrowanych działań na rzecz
adaptacji do zmian klimatu

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•

Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska.

Działanie 7. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności nad rzeką Pilicą
- III etap

Cel

Cel 1. Łączy nas aktywność – poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim - rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności, poprawa usług
zdrowotnych i jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Cel 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Opis działania

Działanie ukierunkowane będzie na utworzenie przestrzeni aktywności
w oparciu o atrakcyjne przyrodniczo i lokalizacyjnie przestrzenie miasta,
zlokalizowane nad rzeką Pilicą. Działanie jest kontynuacją już
realizowanych inwestycji, które wspólnie tworzyć będą zintegrowaną
funkcjonalnie strefę aktywności nad rzeką Pilicą, która to uwzględniać
będzie potrzeby różnych grup mieszkańców, w tym młodzieży, starszych
i osób niepełnosprawnych.

Typ działania

Uzupełniające

Podmioty
realizujące

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zakładane
produkty

•

Opracowana dokumentacja techniczna umożliwiająca stworzenie
nowoczesnej, przyjaznej dla użytkowników przestrzeni
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Działanie 7. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności nad rzeką Pilicą
- III etap

•

Zakładane
efekty

wypoczynkowo - rekreacyjnej, w pełni dostępnej dla osób
niepełnosprawnych, zachęcającej do aktywności i wypoczynku,
Utworzona nowoczesna przyjazna dla użytkowników przestrzeń
wypoczynkowo - rekreacyjna, w pełni dostępna dla osób
niepełnosprawnych, zachęcająca do aktywności i wypoczynku.

Efektem realizacji działania będzie spójna przestrzennie strefa
aktywności, opierająca się o walory przyrodnicze miasta – położona w
sercu miasta. W ten sposób miasto „otworzy” się na mieszkańców,
powstanie zintegrowana przestrzennie i tematycznie strefa
umożliwiająca mieszkańcom rekreację i wypoczynek na łonie przyrody.
Działanie przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców,
pozytywnie wpłynie na ich integrację, postrzeganie miasta oraz
pozytywnie wpływać będzie na zdrowie fizyczne i psychiczne
mieszkańców.
Jednocześnie działanie jest elementem budowy marki miasta
aktywnego, powiązanego funkcjonalnie z ofertą sportu i rekreacji
otoczenia. Powstała strefa powiązana będzie układem sieci ścieżek
rowerowych, ciągów pieszych z układem przestrzennym miasta, w tym
innymi strefami aktywności, także w układzie funkcjonalnym Doliny rzeki
Pilicy. Przyczyni się to do zwiększenia potencjału turystycznego
Tomaszowa Mazowieckiego i jego otoczenia.

Do jakich
wyzwań rozwoju
lokalnego
nawiązuje
działanie?

Wymiar społeczny:
•

Wspierać/ wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców, w tym
poprawić dostępność miasta.

Wymiar przestrzenny:
•

Stworzyć funkcjonalną strefę rekreacji i wypoczynku w oparciu
o atuty przestrzenne miasta.

Wymiar środowiskowy:
•

Rozwijać system terenów zieleni miejskiej.
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Działanie 7. ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie zintegrowanej strefy aktywności nad rzeką Pilicą
- III etap

Jakie problemy
działanie
rozwiązuje?

•

Jakie potencjały
działanie
wykorzystuje?

•

•

•

•

Niedostatecznie rozwinięte produkty przemysłów czasu wolnego
w zakresie infrastrukturalnym, organizacyjnym i kadrowym.
Niska aktywność społeczna w mieście, niski poziom dostępności
miasta dla wybranych grup społecznych.
Walory przyrodnicze i rekreacyjne Tomaszowa Mazowieckiego
i jego otoczenia (zasoby: rzeki, Zalew, lasy).
Szeroka oferta kulturowa i rekreacyjna miasta, w tym turystyczna
oraz posiadane produkty kulturowe i rekreacyjno-sportowe
w postaci obiektów i wydarzeń (np. Arena Lodowa, Skansen
Rzeki Pilicy, Love Polish Jazz Festival).
Atuty przestrzenno-funkcjonalne miasta, w tym kompaktowy
charakter miasta oraz darmowa komunikacja miejska.
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6. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE OPRACOWYWANIA
I WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU
Na przestrzeni lat, w procesie kształtowania się i rozwoju samorządu lokalnego funkcjonowały
różne modele zarządzania. W chwili obecnej bardzo duży nacisk kładzie się na rolę
mieszkańców w kreowaniu polityki samorządu, czyli partycypację społeczną. Proces ten to nic
innego jak aktywny udział wspólnoty lokalnej w istotnych dla danej gminy, jej mieszkańców
lub określonych grup społecznych, sprawach. To również włączanie w tworzenie dokumentów
planistycznych, podejmowanie kluczowych decyzji i rozwiązywanie problemów lokalnych.
Tomaszów Mazowiecki również od lat dba o udział wspólnoty lokalnej w tworzeniu polityk
publicznych. Oczywiście proces ten przybierał różne formy, a w miarę pojawiających się
trendów postępował i dojrzewał, dzięki czemu samorząd nabierał doświadczenia w tej
dziedzinie. Kwestia partycypacji społecznej ujęta w Programie „Rozwój Lokalny” jest ściśle
powiązana z ideą włączania tomaszowian we współdecydowanie o kluczowych sprawach
miasta. Udział Tomaszowa Mazowieckiego w niniejszym Programie to „koło zamachowe”
do doskonalenia tego procesu i wdrożenia nowoczesnych narządzi partycypacyjnych.
Nie dziwi więc fakt, że przy tworzeniu planów rozwoju miasta Tomaszowa Mazowieckiego
od początku realizacji projektu został położony bardzo duży nacisk na konsultowanie założeń
projektowych, zbieranie propozycji dotyczących rozwoju miasta, działania dotyczące jego
postrzegania przez mieszkańców oraz inne, wyodrębnione grupy interesariuszy.

6.1 Identyfikacja interesariuszy w procesie przygotowania i wdrażania PRL

W procesie partycypacji społecznej ważnym etapem jest określenie interesariuszy, do których
kierowane będą działania realizowane w ramach poszczególnych projektów. Identyfikacja ta
ma szczególne znaczenie, chociażby ze względu na sposób dotarcia do poszczególnych grup
społecznych, a także wybór skutecznej formy komunikacji.
W Tomaszowie Mazowieckim zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został Zespół ds.
przygotowania projektu działań rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego do II etapu
konkursu organizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Sam skład Zespołu był
zalążkiem działań partycypacyjnych zamierzonych w projekcie.
Zespół został podzielony na trzy podgrupy:
•
•

zespół roboczy - w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim bezpośrednio związani z przygotowaniem wniosku i treści projektowych,
zespół kluczowych specjalistów - skupiający osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie
poszczególnych obszarów w zakresie zarządzania i funkcjonowania miasta, oraz
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•

Rada Rozwoju, czyli zespół kluczowych interesariuszy, w skład którego weszli
przedstawiciele Rady Miejskiej, Tomaszowskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także przedstawiciele sektora prywatnego.
Ustalenie takiego składu Zespołu dało gwarancję szerokiego spojrzenia na działania
realizowane w ramach projektu, a także współpracy pomiędzy wieloma grupami społecznymi
już na etapie pierwszych zadań projektowych.
Zespół Roboczy rozpoczął proces partycypacyjny od przygotowania listy potencjalnych
interesariuszy. Mapowania podmiotów mogących mieć istotny wpływ na opracowanie
i wdrożenie planów rozwoju dokonano poprzez wykorzystanie narzędzia przygotowanego
przez ZMP. Funkcjonalność narzędzia polegała na wyłonieniu dwóch kategorii interesariuszy:
dostawców usług i użytkowników miasta z podziałem na wewnętrznych i zewnętrznych
oraz z podziałem na publicznych, społecznych i prywatnych. Na tym etapie zidentyfikowano
129 użytkowników oraz 136 dostawców. Kolejnym krokiem była ocena interesariuszy z uwagi
na siłę ich oddziaływania (wpływ) na możliwości rozwoju miasta i stopnia zaangażowania czyli
mapowanie na matrycy OXY.
Rysunek 12. Mapowanie interesariuszy - użytkownicy Tomaszowa Mazowieckiego
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Źródło: mapowanie interesariuszy, narzędzie ZMP
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Rysunek 13. Mapowanie interesariuszy - dostawcy Tomaszowa Mazowieckiego
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Źródło: mapowanie interesariuszy, narzędzie ZMP

Ocena wyników mapowania interesariuszy pozwoliła na zastosowanie skutecznej formy
komunikacji z interesariuszami, tzn. te podmioty, które mają duży wpływ i zaangażowanie
zostały obligatoryjnie włączone w proces przygotowania Planu rozwoju lokalnego, natomiast
w stosunku do interesariuszy, którzy maja duży wpływ i nie angażują się w rozwój miasta
podjęto indywidualne kroki, aby ich szczególnie zachęcić do uczestnictwa w procesie
partycypacji.
Ostatecznie w całym procesie prac w ramach Programu „Rozwój Lokalny” włączone zostały
następujące kluczowe grupy interesariuszy:
1. Mieszkańcy miasta.
2. Dzieci.
3. Młodzież.
4. Seniorzy.
5. Osoby niepełnosprawne.
6. Lokalni liderzy społeczni.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lokalni liderzy gospodarczy.
Organizacje pozarządowe (lokalne stowarzyszenia i fundacje).
Grupy nieformalne (kluby seniora).
Zespoły doradcze (Tomaszowska Rada Seniorów, Miejska Rada Działalności Pożytku
Publicznego, Rada Rozwoju).
Spółki komunalne (Zarząd Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej, Zarząd Gospodarki
Ciepłowniczej, Miejski Zakład Komunikacyjny, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, Tomaszowskie Centrum Sportu).
Przedsiębiorcy.
Placówki zdrowia – NU-MED Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Tomaszowie
Mazowieckim, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta (Centrum Usług Wspólnych, Urząd Stanu
Cywilnego, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż
Miejska, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych).
Pracownicy jednostki samorządu terytorialnego.
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy).
Powiatowy Urząd Pracy.
Komenda Powiatowa Policja.
Radni Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
Gmina Tomaszów Mazowiecki.
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.
Animatorzy kultury.
Instytucje kultury (Miejskie Centrum Kultury, Muzeum).
Samorządowy Żłobek nr 1 w Tomaszowie Mazowiecki.

6.2. Narzędzia partycypacyjne skierowane do mieszkańców i przedstawicieli JST
wykorzystane w procesie przygotowania PRL
Aby partycypacja społeczna przyniosła zamierzony efekt należy dobrać odpowiednie narzędzia
dostosowane do poszczególnych grup interesariuszy. Dlatego też niezwykle ważna jest ich
identyfikacja i określenie kanałów dostępu do jak największej grupy w danym obszarze.
W czasie przygotowania założeń projektowych przeanalizowano i dobrano narzędzia
partycypacyjne odpowiednie do poszczególnych grup interesariuszy. W tym miejscu należy
zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wszystkie formy wykorzystane w działaniach
komunikacyjnych były dostosowane do obecne otaczającej nas rzeczywistości.
Przeprowadzenie działań partycypacyjnych w okresie pandemii niejednokrotnie wpływało
na wybór narzędzi oraz kanałów komunikacji, którymi można się było posługiwać. Działania
prowadzone były najczęściej online lub przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności
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przewidzianych przepisami prawa w przypadku działań bezpośrednich. Poniżej szczegółowo
przedstawiamy, wykorzystane w procesie tworzenia dokumentu, narzędzia partycypacji.
6.2.1. Badanie ankietowe wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
Termin: 10 - 17.02.2020
Liczba uczestników badania: 630 uczniów ostatnich roczników szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2019/2020 (ogólna populacja badanych wynosiła 880 osób).
Opis narzędzia: ankieta on-line opracowana przez Związek Miast Polskich, składająca się z 4
modułów: MIASTO, EDUKACJA, RYNEK PRACY, AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA. Ankieta odnosiła się do
wymiarów: społecznego i gospodarczego.
Cel badania: zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie dalszych planów, a także trudności
wynikających z odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, przyczyn bezrobocia wśród
osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz ich stosunku do przedsiębiorczości,
przejawianych postaw przedsiębiorczości i aktywności życiowej przez poznanie planów
edukacyjnych i zawodowych osób w wieku 17-20 lat, w tym mechanizmów w zakresie
podejmowania decyzji.

6.2.2. Ankieta dla przedsiębiorców
Termin: I tura: 10 - 24. 02. 2020, II tura: 14 - 21.04.2020
Liczba wywiadów: łącznie 52 ankiety
Forma: ankieta
Opis narzędzia: ankieta online składająca się łącznie z 25 pytań. W większości były to pytania zamknięte z
podaną kafeterią odpowiedzi.
Cel badania: uzupełnienie diagnozy miasta o ocenę ze strony przedsiębiorców w zakresie
skatalogowania stanu obecnego w obszarze przedsiębiorczości na terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego oraz perspektyw rozwojowych, a także ewentualnej kontynuacji rozpoczętych już
działań. Ankieta miała także na celu określenie możliwości oraz pomysłów dotyczących współpracy
przedsiębiorców z JST.

6.2.3. Wywiady grupowe z lokalnymi liderami
Termin: 05.03.2020 – wywiad z liderami społecznymi,
10.03.2020 – wywiad z kierownikami instytucji publicznych
Liczba uczestników badania: 21 osób, w tym 10 liderów społecznych, 11 kierowników
instytucji publicznych.
Opis narzędzia: do przeprowadzenia wywiadów grupowych wykorzystano opracowane przez
Związek Miast Polskich narzędzie do badań i konsultacji z liderami lokalnymi. W sumie
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przeprowadzono dwa wywiady. W jednym spotkaniu uczestniczyli liderzy społeczni (11 osób),
w drugim zaś kierownicy instytucji publicznych (10 osób).
Spotkania zostały przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem, na podstawie którego wywiad
podzielono na dwa moduły: moduł 1 – miasto, jego potencjały i problemy rozwojowe, moduł
2 – ludzie, instytucje i współpraca. Do opracowania wniosków i rekomendacji użyto wzoru
arkusza zaoferowanego przez ZMP.
Cel badania: poznanie opinii lokalnych liderów na temat kierunków rozwoju miasta oraz
zidentyfikowanie potencjału współpracy różnych środowisk, w tym instytucji publicznych
między sobą oraz między środowiskami a miastem.

6.2.4. Arkusze diagnostyczne
Samooceny jednostki samorządu terytorialnego dokonano w szczególności w oparciu
o narzędzia diagnostyczne dedykowane przez Związek Miast Polskich. Jednym z nich były
arkusze diagnostyczne, przygotowane dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta (24 komplety
arkuszy) oraz jednostek podległych (39 kompletów arkuszy). Na bazie arkuszy diagnostycznych
dokonano pogłębionej analizy głównych obszarów zarządzania, w tym: strategicznego,
zasobami ludzkimi oraz finansowego. Przeprowadzenie powyższego badania było także okazją
do oceny jakości wykonywanych usług, a także przejrzystości działania i aktywności
społecznej.

6.2.5. Narzędzie samooceny OECD
Termin: 24-25 czerwca 2020
Do samooceny jednostki samorządu terytorialnego użyto także narzędzia przygotowanego
przez OECD. Proces ten był częścią projektu „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie
usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” realizowanego we współpracy ze
Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Udział
Tomaszowa Mazowieckiego w niniejszym projekcie pozwolił na przeprowadzenie
szczegółowej i obiektywnej analizy postępowania w kluczowych obszarach związanych
z rozwojem kapitału terytorialnego.
Dzięki kompleksowemu przeglądowi poziomu zarządzania obszarami strategicznymi miasto
miało szansę na zaobserwowanie, jakie są jego słabe i mocne strony. Jednocześnie narzędzie
okazało się swego rodzaju drogowskazem do zaplanowania działań, które mogą zostać
podjęte przez JST w celu doskonalenia jej funkcjonowania, a co za tym idzie do poprawy
jakości życia mieszkańców.

Dokonanie oceny usług publicznych zawartej w narzędziu OECD było impulsem do pogłębienia
analizy na temat ich jakości poprzez przeprowadzenie ankiety satysfakcji klienta.
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6.2.6. Badanie satysfakcji klienta – ankieta w wersji papierowej oraz online
Termin: 22.06.2020 – 03.07.2020
Liczba uczestników: 199 osób
Opis narzędzia: badanie dotyczące satysfakcji klienta Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim przeprowadzono w formie elektronicznej i papierowej. Większość pytań
zawartych w ankiecie miała charakter zamknięty z uwzględnieniem poziomu zadowolenia
z danego obszaru. Część pytań miała także charakter otwarty.
Łącznie adresaci usług świadczonych przez Urząd wypełnili 199 formularzy. 114 ankiet
wypełniły kobiety i 85 mężczyźni. Większość osób (69 ankietowanych) była w przedziale
wiekowym 35-44 lata. Udzielający odpowiedzi również w większości posiadali wykształcenie
wyższe (117 osób).
Cel badania: przeprowadzenie powyższego badania pozwoliło przede wszystkim na
pozyskanie opinii w zakresie jakości świadczonych usług oraz poziomu obsługi klientów
zewnętrznych.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane statystyczne dotyczące uczestników badania
ankietowego.
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Tabela 33. Zestawienie danych o uczestnikach badania.

Płeć

Liczba osób

Kobieta
Mężczyzna
Ogółem
Wiek

Procent (%)
114

57,3

85

42,7

199

100,0

Częstość

Procent (%)

18-24

7

3,5

25-34

41

20,6

35-44

69

34,7

45-54

47

23,6

55-64

25

12,6

65 i więcej

10

5,0

199

100,0

Ogółem
Wykształcenie

Częstość

Podstawowe i gimnazjalne

Procent (%)
2

1,0

Zawodowe

13

6,5

Średnie

67

33,7

Wyższe

117

58,8

199

100,0

Ogółem
Źródło: opracowanie własne

6.2.7. Badanie jakościowe TDI – wywiady indywidualne
Termin: czerwiec 2020
Liczba wywiadów: 4
Forma: wywiad indywidualny telefoniczny
Opis narzędzia: przygotowano 2 zestawy pytań. Jeden został skierowany do przedstawicieli kluczowych
firm dla wymiaru gospodarczego, drugi zaś wygenerowano na potrzeby wywiadu z przedstawicielem
szkoły ponadpodstawowej o profilu zawodowym.
Cel badania: poznanie opinii na temat atrakcyjności miasta pod względem gospodarczym, poziomu
innowacyjności, potencjału gospodarczego miasta, dostępu do kadr, poziomu świadomości młodzieży
o ścieżce rozwoju zawodowego.

6.2.8. Ankieta SMART CITY
Termin: 26 - 28.02.2020
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Liczba podmiotów: 37 podmiotów, w tym szkoły i przedszkola, spółki miejskie oraz inne
jednostki organizacyjne JST.
Opis narzędzia: narzędzie wykorzystano do zebrania danych dotyczących wdrożonych i
wykorzystywanych przez miasto i jego jednostki organizacyjne rozwiązań informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwiązań z zakresu smart city, a także planów w tym zakresie oraz
poziomu świadomości jst w zakresie możliwości i szans, jakie daje zastosowanie
nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i świadczeniu usług publicznych.
Treści ujęte w ankiecie smart city dotyczyły zbioru danych pochodzących z Urzędu Miasta
i podległych mu jednostek (łącznie objęto badaniem 37 podmiotów – szkoły, spółki,
przedszkola, jednostki organizacyjne, Urząd Miasta).
Cel badania: w efekcie przeprowadzenia powyższego badania Tomaszów Mazowiecki dokonał
oceny dojrzałości miasta inteligentnego wg opracowanej przez ekspertów Związku Miast
Polskich macierzy dojrzałości smart city.

6.2..9 Ankieta satysfakcji pracowników Urzędu Miasta
Termin: 25 - 29.09.2020
Liczba osób: 120 pracowników administracyjnych Urzędu Miasta
Opis narzędzia: narzędzie online wdrożone na potrzeby oceny zadowolenia pracowników
administracyjnych Urzędu Miasta z szeroko rozumianej komunikacji wewnętrznej.
W ankiecie zastosowano pytania zamknięte z możliwością określenia skali punktowej dla
obszarów dotyczących osobistego zaangażowania i nastawienia pracowników do
wprowadzenia zmian w procesie administracyjnym, poziomu przepływu informacji wewnątrz
Urzędu, jakości stosowanych narzędzi komunikacji wewnętrznej, czy też poziomu wiedzy
o dokumentach i działaniach strategicznych miasta.
Cel badania: zapoznanie się z opiniami pracowników Urzędu Miasta na temat szeroko pojętej
komunikacji wewnętrznej oraz kanałów informacyjnych służących jej wspieraniu. Wyniki
ankiety, która będzie stałym narzędziem służącym do badania satysfakcji w zakresie w niej
określonym, posłużyły do ustalenia priorytetów w zakresie podniesienia jakości usług
świadczonych również dla klienta wewnętrznego, jakim jest pracownik JST.

6.2.10. Spacer badawczy
Termin: 13.07.2020
Liczba uczestników: 3 osoby niepełnosprawne - ograniczenie liczby osób w badaniu zostało
podyktowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju.
Opis narzędzia: na potrzeby diagnozy obszaru instytucjonalnego zorganizowano spotkanie
z osobami ze szczególnymi potrzebami m.in. z dysfunkcją wzroku oraz ograniczeniami
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ruchowymi. Trasa spaceru została opracowana we współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi w obszarze niepełnosprawności.
Cel badania: celem przeprowadzenia spaceru badawczego było zebranie opinii dotyczących
ograniczeń w samodzielnym poruszaniu się po drogach publicznych oraz w budynkach
użyteczności publicznej przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

6.3 Narzędzia partycypacyjne dla przedstawicieli JST wykorzystane w procesie
przygotowania PRL oraz definiowania założeń dokumentacji projektowej
Szczególną formą partycypacji było zaangażowanie przedstawicieli Rady Rozwoju powołanej
Zarządzeniem Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego w proces budowania podstaw
dokumentacji projektowej. Przy wsparciu ekspertów i specjalistów Związku Miast Polskich
oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiciele Rady Rozwoju i jej
poszczególnych zespołów wypracowali szereg założeń, które znacząco wpłynęły na kształt
dokumentacji. W trakcie spotkań i warsztatów wypracowano drzewa problemów
w poszczególnych wymiarach funkcjonowania miasta jako całego organizmu, wpływającego
bezpośrednio na jakość życia jego mieszkańców. Celem warsztatów, w które zaangażowano
przedstawicieli poszczególnych sektorów było także wypracowanie założeń dotyczących
kluczowych czynników wpływających na rozwój Tomaszowa Mazowieckiego.

6.3.1. Warsztaty budowania drzew problemów
Liczba spotkań: 4 warsztaty online,
Uczestnicy warsztatów: przedstawiciele JST
Cel warsztatów: wskazanie problemów miasta w poszczególnych wymiarach, zdiagnozowanie
przyczyn negatywnych zjawisk, wyznaczenie skutków, jakie mogą się pojawiać lub już są
zauważalne, w wyniku występujących problemów.

I spotkanie
Termin: 21.04.2020, g. 11.00
Liczba uczestników: 10 osób
Cel spotkania: budowanie drzewa problemów w wymiarze środowiskowym i przestrzennym
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II spotkanie
Termin: 21.04.2020, g. 13.00
Liczba uczestników: 11 osób
Cel spotkania: budowanie drzewa problemów w wymiarze społecznym i gospodarczym.

III spotkanie
Termin: 22.04.2020, g. 11.00
Liczba uczestników: 11 osób
Cel spotkania: budowanie drzewa problemów w wymiarze społecznym i gospodarczym –
kontynuacja
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IV spotkanie
Termin: 24.04.2020
Liczba osób: 13 osób
Cel spotkania: budowanie drzewa problemów w wymiarze kulturowym i instytucjonalnym

6.3.2. Warsztaty SWOT-SRGG: Identyfikacja i mapowanie zasobów, produktów i kluczowych
czynników rozwoju miasta
Terminy: I spotkanie - 19.05.2020,
II spotkanie - 22.05.2020,
III spotkanie - 01.06.2020
Liczba spotkań: 3
Forma warsztatów: spotkania online.
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Liczba uczestników:
I spotkanie – 10 osób (przedstawiciele Tomaszowskiej Rady Seniorów i organizacji
pozarządowej, przedstawiciele Centrum NU-MED i Powiatowego Urzędu Pracy,
przedsiębiorca, animator kultury, radni, , pracownicy UM)
II spotkanie – 11 osób (przedstawiciel Starostwa Powiatu Tomaszowskiego, organizacji
turystycznej, przedstawiciele sektora naukowego (Filia UŁ), radni)
III spotkanie – 8 osób (młodzież – studenci i uczniowie szkoły ponadpodstawowej)
Opis narzędzia: narzędzie SWOT-SRGG ma formę pliku EXCEL. Praca z narzędziem odbywała
się w formie warsztatów moderowanych przez Doradców Miast, przy aktywnym udziale
różnych interesariuszy. Dodatkowo użyto narzędzia online ze strony MENTIMETER.COM, które
mogło ewidencjonować i agregować odpowiedzi interesariuszy oraz prezentować je
graficznie.
Cel warsztatów: identyfikacja kluczowych elementów analizy strategicznej miasta,
tj. określenie produktów, jakie posiada miasto, ważnych z punktu widzenia jego rozwoju oraz
czynników wspierających lub hamujących ich rozwój. Ocena aktualnej pozycji produktów
(słabych i silnych stron) oraz ocena szans i zagrożeń dla ich rozwoju.
Rysunek 14. Wykaz zasobów wskazanych przez interesariuszy podczas warsztatów online

Źródło: mentimeter.com
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Rysunek 15. Wykaz produktów wskazanych przez interesariuszy podczas warsztatów online

Źródło: mentimeter.com

Rysunek 16. Wykaz najważniejszych czynników rozwoju wskazanych przez interesariuszy podczas
warsztatów online

Źródło: mentimeter.com
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6.4 Narzędzia partycypacji społecznej na etapie wypracowania celów
rozwojowych miasta (Nowa Ścieżka Rozwoju) oraz planowanych działań
Biorąc pod uwagę nowe trendy dotyczące zarządzania miastem i określania kierunków jego
rozwoju oraz mając na względzie potrzebę włączania społeczności lokalnej na każdym etapie
budowania rozwiązań systemowych, podjęto kolejne działanie partycypacyjne wspierające
wyznaczanie nowej ścieżki rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego.

6.4.1. Badanie ankietowe w zakresie zasobów, produktów i kluczowych czynników rozwoju.
Liczba uczestników badania: 443 osoby – mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego
Termin: 05 – 18.06.2020
Forma badania: ankieta online. Link do ankiety umieszczony został na podstronie Urzędu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim poświęconej projektowi oraz przekazany do publicznej
wiadomości także w artykułach na portalach internetowych i społecznościowych związanych
bezpośrednio z miastem. Wypełniający miał możliwość wskazania po 5 najbardziej znaczących
zasobów, produktów i kluczowych, jego zdaniem, czynników rozwoju Tomaszowa
Mazowieckiego.
Cel badania: poznanie opinii mieszkańców nt. posiadanych zasobów i produktów miasta,
zapoznanie się z opinią, które czynniki rozwoju mieszkańcy uznają za najważniejsze.
Zestaw propozycji wybory odpowiedzi został opracowany podczas warsztatów SWOT - SRGG,
w których wzięli udział przedstawiciele sektora społecznego, lokalni przedsiębiorcy, uczniowie
szkół średnich i studenci, a także pracownicy naukowi (informacje o warsztatach opisano
w punkcie 6.3.2.).

6.4.2. Warsztaty pt. Nowa ścieżka rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego
Termin: 23.07.2020
Liczba uczestników: 30 osób - studenci, przedstawiciele sektora pozarządowego, instytucji
kultury, jednostek organizacyjnych, podmiotów pomocy społecznej, pośrednictwa pracy,
pracownicy Urzędu Miasta, liderzy lokalni.
Forma warsztatów: spotkanie bezpośrednie
Opis narzędzia: uczestnicy warsztatów mieli możliwości zapoznania się z diagnozą dla całego
miasta i głównymi problemami. Szczególnie ważnym aspektem, podkreślanym wielokrotnie
podczas spotkania, okazał się czynnik ludzki, czyli wspólnota, która wykazuje się dużą
aktywnością w wielu sferach życiowych, m.in. społeczno-zawodowej, ale dla której ważny jest
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też komfort życia, czyli możliwość spędzania czasu wolnego w przestrzeni wyróżniającej się
nowoczesnością, naturalnością i dostępnością.
Cel warsztatów: przedstawienie wyników diagnozy, identyfikacji problemów oraz
wypracowanie wizji, misji i celów rozwoju.

6.4.3. Warsztaty pt. Nowa ścieżka rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego – Plan Rozwoju
Instytucjonalnego – diagnoza i proponowane cele PRI.
Termin: 15.09.2020
Liczba uczestników: 28 osób - przedstawiciele sektora społecznego i prywatnego, spółek
miejskich, radni, pracownicy UM, mieszkańcy miasta, kierownicy instytucji kultury.
Cel: wypracowanie głównych wyzwań rozwoju obszaru instytucjonalnego, zdefiniowanie
problemu głównego i problemów niższego rzędu oraz wyznaczenie celu głównego.

6.4.4. Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Tomaszów Mazowiecki w przyszłości – tak to widzę”.
Termin: sierpień 2020
Opis narzędzia: adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych, którzy konkurowali
w dwóch kategoriach: dzieci klas I-III, które mogły wypowiedzieć się w formie plastycznej;
uczniowie klas IV-VIII, które mogły zaprezentować pracę literacką lub krótki filmik.
Przy ocenie prac plastycznych komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:
zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej
wartości artystyczne.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych „Lokalni
Niebanalni”, który odbył się 30.08.2020.
Cel: poznanie potrzeb i wizji najmłodszych mieszkańców w zakresie rozwoju naszego miasta,
rozwijanie kreatywności, zainteresowań, wrażliwości i wyobraźni artystycznej dzieci, a także
podnoszenie świadomości społecznej w obszarze uzależnień oraz aktywizacja i promocja
zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży.

6.4.5. Konsultacje społeczne w zakresie zbierania propozycji przedsięwzięć, które wpisują się
w wypracowaną wizję i cele czyli tzw. Nową Ścieżkę Rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego
Termin: sierpień/wrzesień 2020
Odbiorcy: mieszkańcy (osoby indywidualne), jak i instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy
Opis narzędzia: karty pomysłów/przedsięwzięć były dostępne w Urzędzie Miasta, a także do
pobrania na stronach internetowych Urzędu Miasta. Do promocji konsultacji wykorzystano
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Piknik „Lokalni Niebanalni”. Była to niepowtarzalna okazja do zachęcenia organizacji
pozarządowych do zgłaszania propozycji przedsięwzięć/pomysłów, które ich zdaniem
znacząco wpłyną na rozwój miasta. Podczas wydarzenia przeprowadzono ok. 20 rozmów z
przedstawicielami sektora społecznego, w celu zapoznania ich z wyznaczonymi celami
rozwojowymi miasta.
Liczba zgłoszonych kart pomysłów: łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od
mieszkańców, 3 od organizacji pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach
konsultacji wpłynął również 1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do
propozycji działań w ujęciu ogólnym. Z uwagi na cenne wskazówki i zbieżność podejścia do
rozwoju miasta, większość spostrzeżeń znajdzie odniesienie w dokumentach projektowych.
Cel: zebranie propozycji pomysłów/przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia
spójności społecznej i gospodarczej, wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego,
dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.

6.4.6. Spotkania i warsztaty zespołu ds. Przemysłów Czasu Wolnego jako istotnego
komponentu Nowej Ścieżki Rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego
Zespół ds. Przemysłów Czasu Wolnego, jako jednego z komponentów Nowej Ścieżki Rozwoju
Tomaszowa Mazowieckiego odbywał odrębne spotkania, w których uczestniczyli nie tylko
członkowie zespołu miejskiego i doradcy ZMP, ale także przedstawiciele podmiotów oraz
instytucji bezpośrednio zaangażowanych w rozwój turystyki, rekreacji i innej działalności
związanej ze spędzaniem czasu wolnego w Tomaszowie Mazowieckim.
Liczba spotkań: 6 spotkań online, 1 spotkanie bezpośrednie
Uczestnicy warsztatów: przedstawiciele JST, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni wyższej.

I spotkanie
Termin: 09.04.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 9 osób - przedstawiciele Urzędu Miasta i przedsiębiorców.
Cel spotkania: prezentacja potencjału turystycznego Tomaszowa Mazowieckiego. Omówienie
założeń do tezy: "Tomaszów Mazowiecki, jako regionalne centrum przemysłu czasu wolnego".

II spotkanie
Termin: 28.04.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 9 osób - przedstawiciele Urzędu Miasta i przedsiębiorców.
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Cel spotkania: wprowadzenie do tematyki przemysłów czasu wolnego, wskazanie obszarów
PCW, identyfikacja potencjałów i możliwości ich wykorzystania.

III spotkanie
Termin: 04.06.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 10 osób - przedstawiciele JST, instytucji kultury, przedsiębiorców, organizacja
pozarządowych, uczelni wyższej oraz spółki komunalnej.
Cel spotkania: identyfikacja i wykorzystanie potencjałów turystycznych miasta, określenie
sieciowych produktów turystycznych, budowa „Drzewa wyzwań”.

IV spotkanie
Termin: 15.06.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 10 osób - przedstawiciele JST, ZMP, instytucji kultury oraz organizacji
pozarządowych i uczelni wyższej.
Cel spotkania: omówienie tabeli potencjałów oraz drzewa wyzwań, przedstawienie powiązań
pomiędzy nowymi opracowaniami a drzewem problemów, wskazanie kierunków dalszych
działań w zakresie określenia potencjałów i sieciowania produktów.

V spotkanie
Termin: 08.07.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 16 osób - przedstawiciele JST, ZMP, firmy consultingowej, instytucji kultury oraz
organizacji pozarządowej i uczelni wyższej.
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Cel spotkania: omówienie roli PCW na podstawie diagnozy w wymiarze gospodarczym,
społecznym i środowiskowym, aktualizacja „Drzewa wyzwań”, omówienie roboczej wersji
analizy SWOT.

VI spotkanie
Termin: 21.07.2020 - spotkanie stacjonarne
Liczba osób: 22 osoby - przedstawiciele JST, ZMP, firmy consultingowej, instytucji kultury oraz
organizacji pozarządowej i uczelni wyższej.
Cel spotkania: prezentacja roli PCW w rozwoju miasta, prezentacja analizy SWOT dla całego
miasta w kontekście wymiaru środowiskowego, praca warsztatowa - wypracowanie
przykładowych ofert turystycznych dla różnych grup społecznych.

VII spotkanie
Termin: 15.09.2020 - spotkanie online
Liczba osób: 13 osób - przedstawiciele JST, ZMP oraz instytucji kultury.
Cel spotkania: omówienie kart pomysłu/przedsięwzięcia oraz kart przedsięwzięć dla PRI,
omówienie matrycy celów i wyzwań rozwojowych w odniesieniu do wymiarów rozwoju i
charakteru działań w kontekście rozwoju PCW.

Proces partycypacji w tworzeniu dokumentów strategicznych dla miasta jest niezwykle istotny
z punktu widzenia zadowolenia mieszkańców, wykorzystania ich potencjału, ale również z
punktu widzenia instytucji zaangażowanych w sam proces technicznego wykorzystania
zdobytej wiedzy. Identyfikacja interesariuszy procesu partycypacyjnego jest podstawą
realizowanych działań. W Tomaszowie Mazowieckim wykorzystano wszelkie dostępne w
dobie pandemii narzędzia, a ich wachlarz był adekwatny, skuteczny, różnorodny i na tyle
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intensywny, iż nastąpiło realne współdecydowanie różnych grup społecznych w procesie
tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego. Ważnym czynnikiem, który miał bezpośredni wpływ na
wynik konsultacji było dotarcie do jak największej grupy partycypacyjnej, aby zapewnić, że
była ona inkluzywna, a wyniki badań będą stanowiły podstawę do realizowanych założeń
i planów rozwojowych miasta z uwzględnieniem interesów wszystkich grup społecznych.

6.5. Sposób oceny zgłoszonych propozycji i wykorzystania wyników partycypacji

Nad oceną propozycji przedsięwzięć pochyliła się Rada Rozwoju – organ funkcjonujący
aktywnie w mieście od 28 lutego 2020 roku, tj. przedstawiciele sektora prywatnego,
pozarządowego oraz Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Na posiedzeniach, które
odbyły się 9 i 11 września 2020 r. w Urzędzie Miasta, Rada Rozwoju wnikliwie zapoznała się
z projektami oraz dokonała oceny z wykorzystaniem wcześniej opracowanego formularza
karty oceny, który obejmował, indywidualnie dla każdego pomysłu, następujące kryteria:
Tabela 34. Karta oceny pomysłów (projektów) zgłaszanych przez interesariuszy
KRYTERIA DOSTĘPOWE
Wpisywanie się w cele
projektu

Cele strategiczne

Projekt wpisuje się w co najmniej jeden cel projektu(potwierdzone
konkretnymi zapisami w części opisowej, a nie tylko deklaracją):
Cel 1 –Łączy nas aktywność‒ poprawa jakości życia w Tomaszowie
Mazowieckim ‒ rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej
i sportowo-rekreacyjnej.
Cel 2 – Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności do usług
zdrowotnych, poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Cel 3 –Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału
społecznego.

Czy pomysł/przedsięwzięcie
jest zgodne z katalogiem
zadań własnych gminy
(ustawa o samorządzie
gminnym 2 art. 7.1)?

Projekt musi być zgodny z katalogiem zadań własnych gminy.

Wpływ na politykę równych
szans

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na politykę równych szans.

Wpływ na politykę
zrównoważonego rozwoju

Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na politykę zrównoważonego
rozwoju.

236

Pozytywny wpływ na
realizację równości szans
i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Projekt musi mieć pozytywny wpływ na realizację polityki równości szans
i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
Projekt musi spełniać standardy dostępności. W zależności od planowanego
zakresu projektu należy spełnić co najmniej jeden z poniższych standardów
dostępności:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

architektoniczny;
transportowy;
cyfrowy;
informacyjno-promocyjny;
szkoleniowy;
edukacyjny.

KRYTERIA MERYTORYCZNE
Kryterium

Ocena

Obszary problemowe,
których dotyczy interwencja
projektu

Projekt odpowiada na problemy zdiagnozowane w obszarach: społecznym,
gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym, kulturowym, finansowym,
inteligentnego rozwoju.
▪ w jednym z obszarów – 5 punktów;
▪ w dwóch obszarach– 10 punktów;
▪ w więcej niż dwóch obszarach– 15 punktów.

Adekwatność doboru grupy
docelowej

Opis grupy docelowej w projekcie:

Wielowymiarowość
projektu

Projekt tylko inwestycyjny – 5 punktów

▪ brak opisu grupy docelowej – 0 punktów
▪ opis jest ogólny, mało precyzyjny– 5 punktów,
▪ opis zawiera charakterystykę grupy jednak nie jest to poparte danymi
liczbowymi– 10 punktów;
▪ opis zawiera charakterystykę grupy(liczebność, cechy specyficzne,
potrzeby i oczekiwania, bariery)wraz z uzasadnieniem wyboru grupy
docelowej zgodnych z zasadą dostępności - 15 punktów.

Projekt tylko nieinwestycyjny – 5 punktów
Projekt łączący w sobie zagadnienia inwestycyjne i miękkie – 10 punktów.

Zakładane produkty,
rezultaty, korzyści

▪ nie odniesiono się do produktów, rezultatów korzyści – 0 punktów;
▪ odniesiono się ogólnikowo – 5 punktów;
▪ odniesiono się szczegółowo i podano sposób pomiaru – 10 punktów.

Źródło: opracowanie własne
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Łącznie wpłynęło 29 kart pomysłów, w tym 9 od mieszkańców, 3 od organizacji
pozarządowych oraz 17 od instytucji publicznych. W ramach konsultacji wpłynął również
1 formularz zawierający spostrzeżenia odnoszące się do propozycji działań w ujęciu ogólnym.
Z uwagi na wysoką jakość materiału wpisującą się w wizję rozwoju miasta i odpowiadającą
na zidentyfikowane w procesie diagnostycznym problemy, większość zaproponowanych
spostrzeżeń i pomysłów znalazła odniesienie w kartach działań przedsięwzięć.
Zgłoszone projekty dotyczyły m.in.:
•

w wymiarze społecznym: konieczności wsparcia seniorów oraz osób
z niepełnosprawnościami; potrzeby tworzenia nowej przestrzeni aktywności
dla wszystkich mieszkańców miasta (przestrzenie zielone, rekreacyjne i turystyczne);

•

w wymiarze środowiskowym: potrzeby wzmocnienia sfery edukacji ekologicznej,
rewitalizacji terenów zielonych w centrum miasta oraz wprowadzania transportu
nisko- lub zeroemisyjnego na obsługę komunalną miasta, a także rozbudowy sieci
ścieżek rowerowych. Ze zgłoszonych propozycji wynika, że istnieje potrzeba budowy
sieci komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, a do tego
niezbędne są odpowiednie narzędzia nowoczesnej technologii;

•

w wymiarze inteligentnego zarządzania miastem: skupienie się na wprowadzeniu
e-usług oraz dostosowanie Urzędu Miasta do obsługi osób z ze szczególnymi
potrzebami;

•

w wymiarze kulturowym – wskazywano na poprawę jakości usług turystycznych
i kulturalnych w mieście.

Zebrane karty stanowiły podstawę do dalszej pracy nad stworzeniem listy przedsięwzięć,
odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszego miasta zarówno w zakresie rozwoju
lokalnego jak i instytucjonalnego.

6.6 Instytucjonalizacja procesu partycypacji wraz z jego wynikami dla celów
wykorzystania w przyszłości do realizacji PRL oraz jego monitorowania,
ewaluacji i aktualizacji.
1. Rada Rozwoju będzie spotykać się cyklicznie w celu monitorowania tempa i jakości
wdrażania PRL jak również w celu aktualizacji założeń i prognoz rozwoju miasta.
2. Wypracowane procedury i użyte narzędzia w procesie partycypacji zostaną wykorzystane
w przyszłości, np.:
- działanie 6, przedsięwzięcie 1: Opracowanie dokumentu pn. „Standardy komunikacji
i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego i wdrożenie procedur.
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- cykliczne (coroczne) przeprowadzanie ankiet wśród młodzieży;
- cykliczne badanie opinii mieszkańców w formie ankiet on-line, a pracowników UM
i jednostek w formie BOP (I każdego roku realizacji projektu).
3. Formą instytucjonalizacji będzie także stworzenie indywidualnego dla Miasta Tomaszowa
syntetycznego wskaźnika poziomu jakości życia w mieście, który będzie obrazował zmiany
kilkudziesięciu kluczowych wskaźników statystycznych (ilościowych i jakościowych). Ten
indywidualny wskaźnik będzie na bieżąco monitorowany i aktualizowany, a jego zmiany będą
podstawą do wnikliwej analizy trendów rozwojowych miasta i realizacji działań zaradczych
w sytuacji zmian odbiegających in minus od zaplanowanych wartości.
4. Miasto prowadzić będzie coroczny audyt realizowanych strategii, planów sektorowych,
projektów, dużych zadań inwestycyjnych, którego wyniki będą publikowane i ogólnodostępne
dla mieszkańców.
5. Miasto prowadzić będzie cykliczne, coroczne badania opinii mieszkańców, odnoszące się
do jakości pracy urzędu i innych jednostek komunalnych.
6. W ramach realizacji planu rozwoju rozwinięte zostaną stałe formy współpracy z sektorem
biznesu.
7. Miasto rozwinie narzędzia komunikacyjne i partycypacyjne, które włączą mieszkańców
w procesy decydowania o kierunkach rozwoju – w tym również zwiększą udział w formule
budżetu obywatelskiego.
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7. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU ROZWOJU
Przedstawiony harmonogram realizacji poszczególnych etapów i działań jest całkowicie realistyczny i wykonalny.
LP.

Działanie 1

Przedsięwzięcie 1.1.

Zadanie 1.1.1.

Przedsięwzięcie 1.2.

Zadanie 1.2.1.

Przedsięwzięcie 1.3.

Zadanie 1.3.1.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania
ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie
zintegorwanej strefy aktywności w
oparciu o endogeniczne zasoby
miasta
HRABSKI OGRÓD odtworzenie
walorów środowiskowych,
architektonicznych i historycznych
Parku Miejskiego "Solidarność" i
parku przypałacowego opracowanie dokumentacji
technicznej
Opracowanie dokumentacji na
potrzeby rewitalizacji parku miejskiego
Wytyczenie pieszo - rowerowego
szlaku turystycznego na odcinku
Skansen Rzeki Pilicy - Zalew
Sulejowski - opracowanie
dokumentacji
Opracowanie dokumentacji na
potrzeby wytyczenia pieszorowerowego szlaku turystycznego
"HRABSKI OGRÓD" - odtworzenie
walorów środowiskowych,
architektonicznych i historycznych
Parku Miejskiego "Solidarność" i
parku przypałacowego
Budowa, modernizacja ścieżek i alejek
parkowych

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

III 2021-III 2023

III 2021-II 2022

III 2021-II 2022

I 2022- II 2022

I 2022-II 2022

III 2022- III 2023

III 2022-III 2023

Zadanie 1.3.2.

Mała architektura z elementami smart

II 2023-III 2023

Zadanie 1.3.3.

Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia,
żywopłoty

III 2022-II 2023

Zadanie 1.3.4.

Modernizacja fontanny i rzeźb

III 2022-IV 2022

Zadanie 1.3.5.

Rewitalizacja stawu i stawideł

III 2022-IV 2022
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LP.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

Zadanie 1.3.6.

Odbudowa muszli koncertowej

IV 2022-III 2023

Zadanie 1.3.7.

Monitoring wizyjny

IV 2022-II 2023

Zadanie 1.3.8.
Zadanie 1.3.9.
Zadanie 1.3.10.

Przedsięwzięcie 1.4.

Zadanie 1.4.1.

Przedsięwzięcie 1.5.

Zadanie 1.5.1.

Przedsięwzięcie 1.6.
Zadanie 1.6.1.
Działanie 2

Przedsięwzięcie 2.1.

Zadanie 2.1.1.

Zadanie 2.1.2.

Budowa inteligentnego oświetlenia
energooszczędnego
Modernizacja wejść do parku z
elementami dostępności
Dostawa samochodu elektrycznego
Wytyczenie pieszo - rowerowego
szlaku turystycznego na odcinku
Skansen rzeki Pilicy - Zalew
Sulejowski
Wykonanie oznakowania na
wyznaczonym szlaku turystycznym
Udrożnienie kajakowego szlaku
turystycznego na rzece Pilicy na
odcinku Zalew Sulejowski –
Tomaszowska Przystań nad Pilicą opracowanie dokumentacji
Opracowanie dokumentacji technicznej
na potrzeby realizacji projektu
przenoski na rzece Pilicy.
Udrożnienie kajakowego szlaku
turystycznego na rzece Pilicy na
odcinku Zalew Sulejowski –
Tomaszowska Przystań nad Pilicą
Budowa przenoski na rzece Pilicy
EKOpozytywny Tomaszów opracowanie i realizacja
kompleksowego programu edukacji
ekologicznej
RECYKLOMAT TM - pilotażowe
wdrożenie inteligentnych
asystentów segregacji odpadów opracowanie i wdrożenie aplikacji
Opracowanie aplikacji RECYKLOMAT
TM
Wdrożenie inteligentnych asystentów
segregacji odpadów - działania
informacyjne, w tym: opracowanie
filmu instruktażowego, opracowanie i

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

IV 2022-III 2023
II 2023-III 2023
II 2023-III 2023

III 2022-IV 2022

III 2022-IV 2022

I 2022-III 2022

I 2022-III 2022

IV 2022- II 2023
IV 2022-II 2023
I 2022- I 2024

III 2022-II 2023

III 2022-I 2023

I 2023-II 2023
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LP.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

wydanie książeczek edukacyjnych i
broszur informacyjnych

Przedsięwzięcie 2.2.

RECYKLOMAT TM - pilotażowe
wdrożenie inteligentnych
asystentów segregacji odpadów

III 2022-I 2023

Zadanie 2.2.1.

Zakup recyklomatów

III 2022-I 2023

Przedsięwzięcie 2.3.
Zadanie 2.3.1.
Zadanie 2.3.2.

Zadanie 2.3.3.

Zadanie 2.3.4.
Zadanie 2.3.5.
Zadanie 2.3.6.

Działanie 3

Przedsięwzięcie 3.1.

Zadanie 3.1.1.

Opracowanie i wdrożenie Programu
edukacji ekologicznej
EKOpozytywny Tomaszów
Opracowanie Programu edukacji
ekologicznej Ekopozytywny Tomaszów
Przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli szkół podstawowych i
przedszkoli
Organizacja zajęć edukacji
ekologicznej w przedszkolach i
szkołach podstawowych - zakup
materiałów instruktażowych i pomocy
naukowych, w tym interaktywnych
Organizacja zajęć edukacji
ekologicznej - wynagrodzenia
nauczycieli
Przeprowadzenie kampanii społecznej
EKOpozytywny Tomaszów
Ewaluacja i aktualizacja Programu
edukacji ekologicznej Ekopozytywny
Tomaszów
Tomaszowska Strefa Kultury
WŁÓKNIARZ - utworzenie
nowoczesnego i dostępnego
centrum aktywności kulturalnej
Rozbudowa, przebudowa i
adaptacja dawnego Kinoteatru
"Włókniarz" wraz z jego otoczeniem
na cele kulturalne - aktualizacja
dokumentacji technicznej
Opracowanie aktualizacji dokumentacji
na potrzeby realizacji przedsięwzięcia

I 2022-I 2024
I 2022-III 2022
II 2022-II 2022

III 2022 - III 2022

III 2022 - II 2023
I 2023-I 2024
I 2024-I 2024

IV 2021- IV 2023

IV 2021-II 2022

IV 2021-II 2022
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LP.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

Przedsięwzięcie 3.2.

Rozbudowa, przebudowa i
adaptacja dawnego Kinoteatru
"Włókniarz" wraz z jego otoczeniem
na cele kulturalne

II 2022- IV 2023

Zadanie 3.1.1.

Zagospodarowanie terenu

II 2023-IV 2023

Zadanie 3.1.2.

Rozbiórki

II 2022-II 2022

Zadanie 3.1.3.

Zadanie 3.1.4.

Zadanie 3.1.5.

Roboty budowlane i wyposażenie stałe
(wyposażenie sali widowiskowej,
oświetlanie, nagłośnienie, szatnie,
zaplecze techniczne itp.)
Infrastruktura dostępności dla osób
niepełnosprawnych - dźwig osobowy
(winda)
Infrastruktura dostępności dla osób
niepełnosprawnych -platforma
przyschodowa

II 2022-IV 2023

III 2023-IV 2023

III 2023-IV 2023

Zadanie 3.1.6.

Meble i wyposażenie

III 2023-IV 2023

Zadanie 3.1.7.

Przyłącza sanitarne

II 2022-III 2022

Zadanie 3.1.8.

Instalacja wentylacji

I 2023-III 2023

Zadanie 3.1.9.

Instalacja c.o.

I 2023-III 2023

Zadanie 3.1.10.

Instalacja wod- kan

IV 2022-I 2023

Zadanie 3.1.11.

Działanie 4

Przedsięwzięcie 4.1.

Zadanie 4.1.1.

Infrastruktura dostępności dla osób
niepełnosprawnych - instalacje
elektryczne i słaboprądowe (internet,
alarm, p.poż, oświetlenie ewakuacyjne,
CCTV, SSWiN itp.)
Tomaszów Mazowiecki - Centrum
Dialogu Społecznego - opracowanie
i wdrożenie zintegrowanych planów
wspierających rozwój kapitału
społecznego
Opracowanie i wdrożenie
Wieloletniego Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Opracowanie Wieloletniego Programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

I 2023-III 2023

III 2021 - I 2024

III 2021 - I 2024

III 2021-IV 2021
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LP.

Zadanie 4.1.2.

Przedsięwzięcie 4.2.

Zadanie 4.2.1.
Zadanie 4.2.2.
Zadanie 4.2.3.
Zadanie 4.2.4.

Zadanie 4.2.5.
Zadanie 4.2.6.
Zadanie 4.2.7.
Zadanie 4.2.8.
Zadanie 4.2.9.
Przedsięwzięcie 4.3.
Zadanie 4.3.1.

Zadanie 4.3.2.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania
Ewaluacja i aktualizacja Wieloletniego
Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Opracowanie i wdrożenie Programu
wsparcia seniorów TOMASZÓW
DLA SENIORÓW
Opracowanie Programu wsparcia
seniorów TOMASZÓW DLA
SENIORÓW
Prelekcje dla seniorów z zakresu
profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa
Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych
Spotkania z dostępnością - prelekcje z
zakresu wiedzy o dostępności +
catering
Organizacja Dnia Seniora - koncert
połączony z prezentacją organizacji
pozarządowych oraz badaniem opinii
Organizacja Spartakiady Zdrowia dla
Seniora
Ewaluacja i aktualizacja Programu
wsparcia seniorów TOMASZÓW DLA
SENIORÓW
Wizyty lekarskie określające rodzaj
zabiegów rehabilitacyjnych
Spotkania ze specjalistami
Opracowanie i wdrożenie
dokumentu "Standardy komunikacji
i partycypacji społecznej"
Opracowanie dokumentu "Standardy
komunikacji i partycypacji społecznej"
Ewaluacja i aktualizacja "Standardów
komunikacji i partycypacji społecznej
dla miasta Tomaszowa
Mazowieckiego"

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

IV 2023-I 2024

III 2021 - I 2024

III 2021-I 2022
I 2022-IV 2023
I 2022-IV 2023
I 2022-IV 2023

IV 2021-IV 2023
IV 2021-IV 2023
IV 2023-I 2024
I 2022-I 2023
I 2022-IV 2023
III 2021-I 2024
III 2021-IV 2021

III 2023-IV 2023

Przedsięwzięcie 4.4.

Opracowanie programu rewitalizacji
miasta Tomaszowa Mazowieckiego

IV 2021 - III 2022

Zadanie 4.4.1.

Opracowanie programu rewitalizacji

IV 2021-III 2022
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Działanie 5

Przedsięwzięcie 5.1.

Zadanie 5.1.1.

Przedsięwzięcie 5.2.

Zadanie 5.2.1.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania
AKTYWNI GOSPODARCZO opracowanie i wdrożenie działań
wspierających rozwój
przedsiębiorczości
Opracowanie analiz i badania rynku
w zakresie wykonania zadań
publicznych w partnerstwie
publiczno-prywatnym w zakresie
przemysłów czasu wolnego
Opracowanie analiz i badania rynku na
potrzeby realizacji zadań publicznych
w formule PPP w zakresie rozwoju
PCW
Opracowanie analiz i badania rynku
w zakresie wykonania zadań
publicznych w partnerstwie
publiczno-prywatnym w zakresie
rozwoju biznesu sportowego
Opracowanie analizy i badania rynku w
zakresie realizacji zadań w formule
PPP

Termin
realizacji
(kwartał, rok)
III 2021 - I 2024

III 2022 - IV 2022

III 2022-IV 2022

IV 2022 - I 2023

IV 2022-I 2023

Przedsięwzięcie 5.3.

Organizacja konferencji o potencjale
miasta w zakresie rozwoju biznesu
III 2023 - III 2023
sportowego i PCW

Zadanie 5.3.1.

Ogranizacja konferencji

III 2023 - III 2023

Przedsięwzięcie 5.4.

Przeprowadzenie cyklu otwartych
szkoleń dla mieszkańców miasta z
zakresu design thinking

IV 2021 - I 2024

Zadanie 5.4.1.

Przeprowadzenie otwartych szkoleń z
zakresu design thinking

IV 2021 - I 2024

Przedsięwzięcie 5.5.

Opracowanie analizy potencjału
miasta w zakresie rozwoju biznesu
sportowego

III 2022 - I 2023

Zadanie 5.5.1.

Przedsięwzięcie 5.6.

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

Opracowanie analizy potencjału miasta
w zakresie rozwoju biznesu
III 2022 - I 2023
sportowego
Opracowanie i wdrożenie lokalnego
programu rozwoju
I 2022 - I 2024
przedsiębiorczości AKTYWNI
GOSPODARCZO
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Zadanie 5.6.1.

Zadanie 5.6.2.

Zadanie 5.6.3.

Zadanie 5.6.4.

Zadanie 5.6.5.

Zadanie 5.6.6.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania
Opracowanie i wdrożenie lokalnego
programu rozwoju przedsiębiorczości
AKTYWNI GOSPODARCZO
Przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli szkół podstawowych i
przedszkoli
Wdrożenie innowacyjnych form
rozwoju przedsiębiorczości (np.
hackatony, rozwiązania smart, inne
nowoczesne rozwiązania z zakresu
rozwoju przedsiębiorczości)
Organizacja zajęć edukacyjnych z
zakresu rozwoju przedsiębiorczości zakup materiałów instruktażowych i
pomocy naukowych, w tym
interaktywnych
Organizacja zajęć edukacyjnych z
zakresu rozwoju przedsiębiorczości wynagrodzenia nauczycieli
Wdrożenie interaktywnej symulacji
zarządzania firmą i budżetem dla szkół
podstawowych

Termin
realizacji
(kwartał, rok)
I 2022-II 2022

II 2022-II 2022

I 2023-IV 2023

III 2022-III 2022

III 2022-II 2023

IV 2022-I 2023

Przedsięwzięcie 5.7.

Organizacja "Śniadań biznesowych"
wzmacniających relacje z
partnerami biznesowymi

IV 2021 - I 2024

Zadanie 5.7.1.

Zakup usługi gastronomicznej

IV 2021-I 2024

Zadanie 5.7.2.

Przedsięwzięcie 5.8.

Zadanie 5.8.1.

Zadanie 5.8.2.

Zakup usługi moderatorskiej i/lub
eksperckiej
Opracowanie kompleksowej
strategii rozwoju i promocji
przemysłów czasu wolnego na
terenie miasta Tomaszowa
Mazowieckiego i Gminy Tomaszów
Mazowiecki
Opracowanie strategii rozwoju i
promocji PCW
Przeprowadzenie cyklu szkoleń z
zakresie zasad wdrożenia i realizacji
strategii oraz monitorowania i ewaluacji
podejmowanych przedsięwzięć dla
pracowników merytorycznych JST
(cykl szkoleniowy: 2 szkolenia 2dniowe każde dla 20 osób)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

IV 2021-I 2024

IV 2021 - IV 2023

IV 2021-II 2022

IV 2022-IV 2022
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Zadanie 5.8.3.

Zadanie 5.8.4.
Zadanie 5.8.5.

Zadanie 5.8.6.

Działanie 6

Przedsięwzięcie 6.1.

Zadanie 6.1.1.

Zadanie 6.1.2.

Zadanie 6.1.3.

Zadanie 6.1.4.

Przedsięwzięcie 6.2.

Zadanie 6.2.1.

Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania
Przeprowadzenie cyklu szkoleń w
zakresie nowoczesnych form promocji
działań i pozyskiwania zewnętrznych
źródeł finansowania dla sektora PCW
(szkolenie dla 50 osób)
Wdrożenie strategii rozwoju i promocji
PCW
Opracowanie i wdrożenie strony
internetowej do obsługi ruchu
turystycznego
Stworzenie platformy współpracy
branżowej (usługa gastronomiczna na
spotkania branżowe)
NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT realizacja zintegrowanych działań
na rzecz adaptacji do zmian klimatu
Dostosowanie przestrzeni
publicznej do zagrożeń
klimatycznych wynikających z fal
upałów i miejskiej wyspy ciepła
Budowa zielonych przystanków w
centrum miasta
Wprowadzenie zielono-błękitnej
infrastruktury w przestrzeń publiczną
miasta- dostawa i montaż pergoli - 12
szt.
Wprowadzenie zielono-błękitnej
infrastruktury w przestrzeń publiczną
miasta - dostawa mobilnych donic - 6
szt.
Wprowadzenie zielono-błękitnej
infrastruktury w przestrzeń publiczną
miasta - dostawa i rozmieszczenie
zbiorników zewnętrznych na wodę
deszczową
Dostosowanie placówek
oświatowych do zmian
klimatycznych
Wprowadzenie w placówkach oświaty
retencjonowania wody opadowej w
zbiornikach

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

IV 2022-IV 2022

I 2023-IV 2023
I 2023-IV 2023

II 2023-IV 2023

I 2022 - III 2022

II 2022- III 2022

II 2022-III 2022

II 2022-III 2022

II 2022-III 2022

II 2022-III 2022

I 2022 - II 2022

I 2022-II 2022
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Działania/Przedsięwzięcia/Nazwa i
opis zadania

Termin
realizacji
(kwartał, rok)

III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024

Zielone ściany w placówkach
oświatowych - wykonanie nowych
Zadanie 6.2.2.
I 2022-II 2022
nasadzeń roślin odpornych na zmiany
klimatu
ŁĄCZY NAS RZEKA - stworzenie
Działanie 7 uzupełniające zintegrowanej strefy aktywności nad III 2021-IV 2023
rzeką Pilicą - III etap
Przedsięwzięcie 7.1.

MIASTO NAD RZEKĄ - opracowanie
dokumentacji rewitalizacji terenów
zielonych nad rzeką Pilicą (III etap)

Zadanie 7.1.1.

Opracowanie dokumentacji technicznej III 2021 - II 2022

Przedsięwzięcie 7.2.

MIASTO NAD RZEKĄ - rewitalizacja
terenów zielonych nad rzeką Pilicą
(III etap)

III 2022 - IV 2023

Zadanie 7.2.1.

Zakup samochodu elektrycznego

IV 2023 - IV 2023

Zadanie 7.2.2.

Budowa kładki nad rzeką Pilicą

IV 2022 - III 2023

Zadanie 7.2.3.
Zadanie 7.2.4.
Zadanie 7.2.5.

Budowa małej architektury z
elementami smart
Budowa ścieżek, alejek, ciągów
pieszych
Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia,
kwietne łąki i rabaty, pergole

III 2021 - II 2022

III 2023 - IV 2023
III 2022 - III 2023
III 2022 - II 2023

Zadanie 7.2.6.

Budowa placu aktywności

III 2023 - III 2023

Zadanie 7.2.7.

Budowa siłowni dla osób
niepełnosprawnych

III 2023 - III 2023

Zadanie 7.2.8.

Monitoring wizyjny

IV 2022 - III 2023

Zadanie 7.2.9.

Wykonanie inteligentnego oświetlenia
energooszczędnego

IV 2022 - II 2023

Zadanie 7.2.10.

Wykonanie przestrzeni dla psów

II 2023 - III 2023

Zadanie 7.2.11.

Budowa toalety publicznej wraz z
częścią magazynowo - techniczną i
sieci wodno - kanalizacyjnej

III 2022 - II 2023

Zadanie 7.2.12.

Budowa dróg dojazdowych i parkingów

IV 2022 - II 2023

Zadanie 7.2.13.

Budowa ogrodzenia

III 2022 - IV 2022
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8. ANALIZA FINANSOWA
Analizę finansową opracowano na podstawie danych nt. finansowania poszczególnych
przedsięwzięć i działań ujętych w PRL/PRI oraz aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej
Tomaszowa Mazowieckiego na za lata 2020 - 2035 (Nr Uchwały JST: XXXIII/245/2020).
Dane nt. finansowania poszczególnych przedsięwzięć i działań ujęto w Generatorze
Przedsięwzięć PRL/PRI, co pozwoliło w następnym kroku przenieść te dane do Programu
Bestia i wygenerować symulację Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych
Realizacja PRL/PRI w Tomaszowie Mazowieckim związana będzie z wydatkowaniem
45 460 500 zł, z czego 30 893 800 zł (68,0%) stanowić będą wydatki majątkowe a 14 556 700
zł (32,0%) wydatki bieżące.
Głównym źródłem finansowania PRL/PRI będą środki z dotacji na projekt EOG, wynoszące
łącznie 39 500 500 zł (86,9%). Przewiduje się również udział środków własnych miasta w
wysokości 2 380 000 zł (5,2%) oraz środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości
3 570 000 zł (7,9%).
Kumulacja wydatków w ramach realizacji PRL/PRI nastąpi w 2021 i 2022 roku. W 2021 roku
wydatkowana będzie kwota wynosząca 17 160 680 zł (37,8%) w 2022 roku kwota wynosząca
25 795 020 (56,8%).
Realizacja działań PRL/PRI nie będzie mieć trwałych skutków dla przyszłego budżetu miasta po
zakończeniu realizacji projektu EOG. Realizacja spowoduje wzrost kosztów bieżących budżetu
miasta w 2022 rok o 5000 zł oraz w 2023 roku o 798 700 zł.
Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie źródeł finansowania działań ujętych w PRL/PRI
wraz ze skutkami finansowymi dla budżetów lat przyszłych.
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Tabela 35. Zestawienie źródeł finansowania działań ujętych w PRL/PRI wraz ze skutkami finansowymi dla budżetów lat przyszłych
Łączne kwoty pobrane z
Generatora

2020

Łączne kwoty związane z finansowaniem
PRL/PRI

45 450 500

588 400

Finansowanie wydatków bieżących

14 556 700
0

Obszar danych przeniesionych z GENERATORA PRL/PRI

Środki własne

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

17 160 680 25 795 020 1 906 400

0

0

0

0

0

0

0

428 400

5 496 880

6 725 020

1 906 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Przychody zwrotne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje na projekt EOG

14 556 700

428 400

5 496 880

6 725 020

1 906 400

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje z UE (inne niż z EOG)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje pozostałe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 893 800

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Środki własne

2 380 000

0

880 000

1 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Przychody zwrotne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje na projekt EOG

24 943 800

160 000

9 463 800

15 320 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje z UE (inne niż z EOG)

3 570 000

0

1 320 000

2 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotacje pozostałe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

803 700

0

0

5 000

798 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansowanie wydatków majątkowych

Skutki finansowe przedsięwzięć/działań dla lat
przyszłych
Wzrost/spadek dochodów BIEŻĄCYCH
Wzrost/spadek dochodów ze SPRZEDAŻY
MAJĄTKU (poz. 1.2.1)
Wzrost/spadek innych DOCHODÓW
MAJĄTKOWYCH (poz. 1.2)
Wzrost/spadek wydatków BIEŻĄCYCH (poz. 2.1)
Wzrost/spadek wydatków MAJĄTKOWYCH (poz.
2.2)
Skutki finansowe przedsięwzięć/działań dla lat
przyszłych

11 663 800 19 070 000

Źródło: Informacje finansowe wpływające na prognozy budżetów Miasta przeniesione z Generatora do modelu Symulacje WPF
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Wybrane relacje budżetu
Realizacja PRL oraz PRI wpłynie na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych oraz
bieżących w budżecie miasta w okresie realizacji projektu z EOG. Wzrost ten widoczny będzie
w szczególności w 2022 i 2023 roku. W 2022 roku w prognozie budżetu miasta widoczna jest
kumulacja wydatków majątkowych do poziomu przekraczającego 141 mln zł. W tym roku
przewidziano również kumulację wydatków majątkowych w ramach projektu EOG, która
wynosić będzie 19 mln zł. W 2021 roku wydatki majątkowe związane z realizacją PRL/PRI
wynosić będą 11,6 mln zł, a całkowity poziom wydatków majątkowych miasta wyniesie 74,4
mln zł.
Realizacja PRL oraz PRI wpłynie również na poziom wydatków bieżących miasta, co związane
jest z realizację projektów miękkich. Kumulacja wydatków bieżących związanych z realizacją
projektu EOG dotyczyć będzie również 2021 oraz 2022 roku. W tych latach wydatki bieżące
związane z realizacją projektu wyniosą odpowiednio 5,5 mln zł i 6,7 mln zł. Udział wydatków
bieżących związanych z realizacją projektu EOG w wydatkach bieżących ogółem będzie
wyraźnie niższy niż analogiczny udział wydatków majątkowych.

Tysiące

Wykres 67. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe prognozy WPF Tomaszowa Mazowieckiego z
uwzględnieniem PRL/PRI
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

wydatki majątkowe 38 829 395 74 382 886 141 079 42 39 745 472 21 437 644 20 762 167 23 450 088 27 141 633 29 523 721 30 106 428
wydatki bieżące

283 554 38 285 011 30 291 286 07 294 637 80 291 746 70 297 350 12 301 666 16 306 346 34 312 069 16 317 697 87

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Źródło: Informacje finansowe wpływające na prognozy budżetów Miasta przeniesione z Generatora do
modelu Symulacje WPF
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Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243
Podstawą przyszłej stabilności budżetu miasta jest prognozowana nadwyżka operacyjna, która
pozwoli w sposób stabilny i zrównoważony regulować zobowiązania kredytowe, które miasto
zaciągnęło w przeszłości. Realizacja projektu EOG finansowana będzie ze środków własnych
budżetu, nie przewiduje się zaciągnięcia nowego długu.
Wielką niewiadomą dla przyszłego budżetu miasta jest sytuacja związana z epidemią COVID19. Trudno oszacować globalny wpływ epidemii na sytuację gospodarczą Polski, a tym samym
na dochody budżetu miasta, opierające się w dużym stopniu na aktywności ekonomicznej
mieszkańców (m. in. dochody z PIT). Wieloletnia Prognoza Finansowa Tomaszowa
Mazowieckiego bazuje na umiarkowanie optymistycznej prognozie dalszego wzrostu
gospodarczego (już po okresie COVID), a tym samym na prognozie wzrostu dochodów miasta
– jak też bardzo ostrożnym planowaniu wydatków.
W 2021 i 2022 roku przewiduje się kumulację wydatków majątkowych, co związane jest
również z dostępnością zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. środków Unii Europejskiej).
Nałożenie na aktualny WPF wydatków związanych z realizacją projektu EOG nie zaburzy
polityki finansowej miasta. Polityka spłat rat kapitałowych jest zbilansowana i wysokość rat
rozłożona jest równomiernie w czasie. Plan przyszłego budżetu miasta, uwzględniający
zdarzenia finansowe wynikające z realizacji PRL/PRI nadal będzie stabilny, co widoczne jest w
powiększającej się nadwyżce operacyjnej.

Tysiące

Wykres 68. Spłata rat kredytowych, wydatki majątkowe oraz nadwyżka operacyjna na podstawie
prognozy WPF Tomaszowa Mazowieckiego z uwzględnieniem PRL/PRI
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Wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony na podstawie WPF wskazuje na stabilną sytuację
budżetu miasta, odnoszącą się do poziomu zaciągniętego zobowiązania kredytowego
(rocznych poziomów spłat rat kredytowych) oraz jednocześnie bieżących zobowiązań
finansowych miasta (realizacja zadań miasta) i poziomu dochodów, o czym świadczy niższej
zaprezentowany wykres. Średnia z art. 243 informuje o tym na jakim poziomie ustala się
bezpieczny poziom rat kredytowych w stosunku do bieżących zobowiązań finansowych miasta
i jego zdolności budżetowych, natomiast wskaźnik (R+O)/Db wskazuje na realny poziom
zobowiązań spłaty rat kredytowych w relacji do budżetu. W przypadku relacji tych dwóch
danych widoczne jest, że poziom rat kredytowych nie przekracza w planie finansowym
ustalonego, bezpiecznego poziomu.
Wykres 69. Wskaźnik spłaty zobowiązań budżetu miasta na podstawie prognozy WPF Tomaszowa
Mazowieckiego z uwzględnieniem PRL/PRI
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Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, po uwzględnieniu w planach budżetowych
zdarzeń finansowych związanych z realizacją projektu z EOG, wskazuje, że Miasto będzie
regularnie zmniejszać swoje zobowiązania kredytowe, zarówno ogółem, jak też w relacji do
prognozowanych przychodów.
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Tysiące

Wykres 70. Relacja kwoty długu do dochodów ogółem oraz kwota długu ogółem na podstawie
prognozy WPF Tomaszowa Mazowieckiego z uwzględnieniem PRL/PRI
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W odniesieniu do Art. 242. ustawy o finansach publicznych warto dodać, że plan budżetu
miasta na kolejne lata, uwzględniający zdarzenia wynikające z realizacji projektu EOG jest
zbilansowany, spełnia wymagania ustawy, co widoczne jest na poniższym wykresie (dochody
bieżące są wyższe od wydatków).

Tysiące

Wykres 71. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu miasta na podstawie prognozy WPF
Tomaszowa Mazowieckiego z uwzględnieniem PRL/PRI
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254

Analiza dochodowości projektu EOG i działań ujętych w PRL/PRI
Analiza dochodowości dla działań ujętych w PRL i PRI wykazała, że jedynym takim działaniem
będzie DZIAŁANIE 3 PRL Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ - utworzenie nowoczesnego
i dostępnego centrum aktywności kulturalnej. W ramach działania powstanie nowa przestrzeń
kulturalna. Dochody związane będą z realizacją w przestrzeni zmodernizowanego obiektu
imprez i wydarzeń płatnych (biletowanych). W okresie trwałości projektu EOG przychody
łącznie wynosić będą 2 064 950 zł.
Jednocześnie analiza kosztów utrzymania tego obiektu wykazała, że koszty w ujęciu rocznym,
a tym samy w całym okresie trwałości będą wyraźnie wyższe od prognozowanych dochodów i
wynosić będą 4 851 600 zł.
W okresie trwałości projektu EOG dochód z realizacji działania będzie ujemny i wynosić będzie
-2 786 650 zł.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż projekt EOG w Tomaszowie Mazowieckim ma
charakter niedochodowy.
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Tabela 36. Analiza dochodowości dla Działania nr 3 PRL
DZIAŁANIE 3 PRL Tomaszowska Strefa Kultury WŁÓKNIARZ - utworzenie nowoczesnego i dostępnego centrum aktywności kulturalnej.
Kategoria

Okres realizacji projektu EOG

Rok/ okres trwałości

Przedsięwzięcie
razem

2021

2022

W

Wydatki ogółem

14 200 000 zł

0 zł

0 zł

1

Wydatki inwestycyjne

14 200 000 zł

0 zł

0 zł

2

Wydatki nieinwestycyjne

0 zł

0 zł

0 zł

K

Zmiana kosztów eksploatacyjnych po realizacji działania

4 851 600 zł

0 zł

1

zużycie materiałów: gospodarcze, środki czystości, biurowe,
drobne wyposażenie

108 000 zł

2

zużycie energii elektrycznej

3

Symbol

2023

Okres trwałości
2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

808 600 zł

808 600 zł

808 600 zł

808 600 zł

808 600 zł

808 600 zł

0 zł

0 zł

0 zł

18 000 zł

18 000 zł

18 000 zł

18 000 zł

18 000 zł

18 000 zł

168 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

28 000 zł

28 000 zł

28 000 zł

28 000 zł

28 000 zł

28 000 zł

centralne ogrzewanie

390 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

65 000 zł

65 000 zł

65 000 zł

65 000 zł

65 000 zł

65 000 zł

4

woda i ścieki

84 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

14 000 zł

5

usł. telekomunikcyjne

11 400 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 900 zł

1 900 zł

1 900 zł

1 900 zł

1 900 zł

1 900 zł

6

usługi monitoringu

7 200 zł

0 zł

0 zł

0 zł

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

1 200 zł

7

usługi komunalne

30 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

8

przeglądy techniczne

48 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

8 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

8 000 zł

14 200 000
zł
14 200 000
zł

9

przeglądy budowlane

15 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

2 500 zł

10

usługi remontowe

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

11

wynagrodzenia osobowe

3 300 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

550 000 zł

550 000 zł

550 000 zł

550 000 zł

550 000 zł

550 000 zł

12

koszty zatrudnienia

30 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

13

składki ZUS

588 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

98 000 zł

98 000 zł

98 000 zł

98 000 zł

98 000 zł

98 000 zł

14

pozostałe koszty

72 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

P

Przychody razem

2 064 950 zł

0 zł

0 zł

0 zł

218 400 zł

303 350 zł

385 800 zł

385 800 zł

385 800 zł

385 800 zł

1

przychody z zajęć istniejących

358 500 zł

0 zł

0 zł

0 zł

56 000 zł

58 500 zł

61 000 zł

61 000 zł

61 000 zł

61 000 zł

2

przychody z zajęć nowych

27 500 zł

0 zł

0 zł

0 zł

2 500 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł
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3

kino studyjne - dochody

708 750 zł

0 zł

0 zł

0 zł

67 500 zł

101 250 zł

135 000 zł

135 000 zł

135 000 zł

135 000 zł

4

koncerty biletowane

907 200 zł

0 zł

0 zł

0 zł

86 400 zł

129 600 zł

172 800 zł

172 800 zł

172 800 zł

172 800 zł

5

wystawy biletowane

63 000 zł

0 zł

0 zł

0 zł

6 000 zł

9 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

12 000 zł

DN

Dochód netto (DN=P-K)

-2 786 650 zł

MD

Maksymalna wartość dofinansowania

14 200 000 zł

DD

Dozwolona wartość dofinansowania (DD=MD-DN), DN=0 jeśli
ujemny

14 200 000 zł

WD

Wnioskowana wartość dofinansowani

14 200 000 zł

Ww

Wymagany wkład własny (W-WD)

0

PD

Poziom dofinansowania (WD/W)

100,00%

Źródło: opracowanie własne
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9. ANALIZA RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
W procesie zarządzania ryzykiem71, będącego elementem szerszego procesu wdrażania PRL
stosowane będą następujące zasady kontroli zarządczej i innych polityk Miasta:
•

•

•

Zarządzenie Nr 170/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
28 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie
Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Zarządzenie Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
16 kwietnia 2018 roku o zmianie Zarządzenie Nr 170/2011Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia
zasad kontroli zarządczej w Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Zarządzenie Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia
16 kwietnia 2011 roku w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim.

Wstępem do identyfikacji ryzyka było zrozumienie celów i zadań projektu, jak również tego
co może wpływać na osiągnięcie tychże celów. Stąd proces identyfikacji poprzedzono
przeglądem i dokładną analizą sformułowanych celów, w tym również działań, ich charakteru,
stopnia złożoności. Identyfikacja ryzyk została przeprowadzana przed rozpoczęciem projektu,
ale będzie także kontynuowana okresowo w trakcie realizacji projektu (nie rzadziej niż raz
w roku), gdyż nie wszystkie potencjalne zdarzenia mogą być znane przed rozpoczęciem
realizacji projektu. Źródeł potencjalnych ryzyk szukano wewnątrz Miasta, jak również
w środowisku,
w jakim Miasto funkcjonuje.
W procesie identyfikacji zastosowano następujące techniki:
•
•

Listy potencjalnych zdarzeń.
Analiza procesów.

Ryzyko identyfikowano na poziomie działań [PRL i PRI] oraz na poziomie zarządzania realizacją
całego projektu. Wszystkie zidentyfikowano ryzyka poddano ocenie.
W procesie identyfikacji ryzyk wykorzystano listę potencjalnych ryzyk. W pierwszym kroku
poszukiwano spójności pomiędzy kategoriami i poszczególnymi ryzykami a zakresem
poszczególnych działań ujętych w PRL. Analizowano szeroką paletę potencjalnych ryzyk,
wybierając z pośród nich te, które mogą wystąpić w kontekście realizowanych działań i prac
zarządczych.
71

Analizę ryzyka przeprowadzono w oparciu o materiał przygotowany przez Związek Miast Polskich „Analiza
ryzyka dla PRL/PRI”, autorstwa Katarzyny Śpiewok oraz Macieja Pietrzykowskiego.
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W kolejnym kroku analizowano prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia wg.
poniższego schematu.
Tabela 37. Sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia (ryzyka)
Bardzo
nieprawdopodobne - A
(1-25%)

Bardzo niskie bądź niskie prawdopodobieństwo zaistnienia
zdarzenia, maksymalnie 25%.

Nieprawdopodobne - B
(26-50%)

Mało prawdopodobne zaistnienia zdarzenia, mieszczące się
w przedziale 26-50%.

Prawdopodobne - C
(51-75%)

Zaistnienie zdarzenia istotnie prawdopodobne, mieszczące się
w przedziale 51-75%.

Niemal pewne - D (7699%)

Zaistnienie zdarzenia wysoce prawdopodobne bądź niemal
pewne, w przedziale 76-99%.

Kolejnym krokiem była analiza siły oddziaływania ryzyk na efekty i produkty poszczególnych
działań ujętych w PRL.
Tabela 38. Sposób oceny siły oddziaływania na zakładane efekty i produkty działań PRL
Minimalny - I (0-25%)

Brak oddziaływania, albo nieznaczny wpływ na cele i
spodziewane korzyści projektu, nawet przy braku podjęcia
działań zaradczych. Podjęcie działań zaradczych niweluje
negatywne skutki oddziaływania prawie w całości.

Umiarkowany - II (2650%)

Umiarkowane oddziaływanie na cele i spodziewane korzyści
projektu, które można dodatkowo minimalizować poprzez
podjęcie działań zaradczych. Osiągnięcie średnio- i
długookresowych celów nie jest zagrożone, chociaż stopień ich
osiągnięcia może odbiegać nieco od zaplanowanych poziomów.

Poważny - III (51-75%)

Silny negatywny wpływ na cele i spodziewane korzyści projektu,
które niezwykle trudno jest niwelować podjęciem działań
zaradczych. Średnio- i długookresowe cele zostają osiągnięte
w stopniu dalekim od zakładanego.

Bardzo poważny - IV
(76-100%)

Bardzo poważny, negatywny wpływ na cele i spodziewane
korzyści projektu, mogący skutkować poważną albo nawet
całkowitą utratą zakładanych efektów. Nawet podjęcie szeroko
zakrojonych działań zaradczych nie jest w stanie przeciwdziałać
negatywnym skutkom. Średnio- i długookresowe cele nie są
osiągnięte, bądź osiągnięte w minimalnym zakresie.
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Wyniki powyższych analiz zaprezentowano w matrycy powiązań ryzyk i działań PRL. Każde
ryzyko otrzymało unikalny identyfikator, co umożliwi zarządzanie każdym zidentyfikowanym
ryzykiem zgodnie z jego poziomem. W matrycy zacieniono komórki wskazując poziom danego
ryzyka, zgodnie ze schematem poniżej:
Tabela 39. Schemat prezentacji ryzyka dla PRL

Prawdopodobień
stwo/wpływ
A
B
C
D

I

II

III

IV

AI
BI
CI
DI

A II
B II
C II
D II

A III
B III
C III
D III

A IV
B IV
C IV
D IV

Przyjęto, że najpoważniejsze ryzyka, którymi trzeba w pierwszej kolejności zarządzać, to te
z indeksem B III, C II oraz C III (wyższego poziomu nie zdiagnozowano).
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Matryca powiązań ryzyk oraz działań PRL

Działania

Lista sprawdzająca

Działanie 1.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności w
oparciu o
endogeniczne
zasoby miasta

Działanie 7.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności
nad rzeką
Pilicą - III etap

Działanie 3.
Tomaszowska
Strefa Kultury
WŁÓKNIARZ utworzenie
nowoczesneg
oi
dostępnego
centrum
aktywności
kulturalnej.

Działanie 5.
AKTYWNI
GOSPODARCZO opracowanie i
wdrożenie działań
wpierających
rozwój
przedsiębiorczości.

Działanie 2.
EKOpozytywny
Tomaszów opracowanie i
realizacja
kompleksoweg
o programu
edukacji
ekologicznej.

Działanie 6.
NASZ KLIMAT,
NASZ TEMAT realizacja
zintegrowanyc
h działań na
rzecz adaptacji
do zmian
klimatu.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 2.

Cel 2.

Małe działania inwestycyjne
Duże działania inwestycyjne
Działanie mogące potencjalnie oddziaływać na
środowisko
Działania edukacyjne, animacyjne, szkoleniowe
Działania angażujące minimum kilku partnerów
Działania realizowane przez lub z partnerami
społecznymi
Inwestycje w rozwiązania IT
Plany, koncepcje rozwojowe
Kategoria ryzyka wraz z oceną prawdopodobieństwa wystąpienia (A, B, C, D) oraz wpływem na osiąganie założeń działania (oznaczenie kolorem)
1.Brak finansowania w
odpowiedniej wysokości
2.Wzrost kosztów inwestycji
1. Finansowoinwestycyjne

3.Nagłe zmniejszenie
dochodów samorządowych
bądź wzrost wydatków,
grożący obniżeniem
możliwości finasowania
projektu
4.Obcięcie finansowania
zewnętrznego

CI
R_1.2_Dz_1

C III
R_1.2.Dz_7

C II
R_1.2.Dz_3

C II
R_1.3_Dz._1

C III
R_1.3.Dz_7

C III
R_1.3_Dz_3

BI
R_1.2_Dz_2
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BI
R_1.2.Dz_6

Działanie 4.
Tomaszów
Mazowiecki Centrum
Dialogu
Społecznego opracowanie i
wdrożenie
zintegrowany
ch planów
wspierających
rozwój
kapitału
społecznego..
Cel 3.

Proces
zarządzania
PRL/PRI w
tym
monitoring i
ewaluacja
(Z)

Zarządzanie

Działania

Lista sprawdzająca

2. Instytucjonalne

5.Zakwestionowanie wydatków
kwalifikowalnych
6. Brak doświadczenia
wykonawców
7. Niedotrzymanie terminów
oddania inwestycji
1. Rozpad partnerstwa
projektowego
2. Niekorzystna zmiana polityki
Państwa
3. Paraliż decyzyjny (np. w
wyniku utrata większości w
Radzie przez
Burmistrza/Prezydenta)

Działanie 1.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności w
oparciu o
endogeniczne
zasoby miasta

Działanie 7.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności
nad rzeką
Pilicą - III etap

Działanie 3.
Tomaszowska
Strefa Kultury
WŁÓKNIARZ utworzenie
nowoczesneg
oi
dostępnego
centrum
aktywności
kulturalnej.

Działanie 5.
AKTYWNI
GOSPODARCZO opracowanie i
wdrożenie działań
wpierających
rozwój
przedsiębiorczości.

Działanie 2.
EKOpozytywny
Tomaszów opracowanie i
realizacja
kompleksoweg
o programu
edukacji
ekologicznej.

Działanie 6.
NASZ KLIMAT,
NASZ TEMAT realizacja
zintegrowanyc
h działań na
rzecz adaptacji
do zmian
klimatu.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 2.

Cel 2.

CI
R_1.7_Dz_1
BI
R_2.1_Dz_1

CI
R_1.7_Dz_7

CI
R_1.7_Dz_3

4. Kłopoty komunikacyjne

3. Operacyjne

4. Prawnoadministracyjne

5.Nieodpowiedni podział
kompetencji
6.Nieprzestrzeganie prawa (w
tym wewnętrznych regulacji)
1.Pojawienie się dodatkowych
(nieplanowanych) kosztów
operacyjnych
2.Konieczność wcześniejszych
niż zaplanowano remontów
3.Negatywny wpływ na
infrastrukturę (np. przeciążenia
sieci)
1.Przeciąganie procedur
administracyjnych

Działanie 4.
Tomaszów
Mazowiecki Centrum
Dialogu
Społecznego opracowanie i
wdrożenie
zintegrowany
ch planów
wspierających
rozwój
kapitału
społecznego..
Cel 3.

C III
R_4.1_Dz_7

BI
R_4.1_Dz_3

B II
R_2.1_Dz_4

C II
R_2.1_Z

C II
R_2.4_Dz_5
C II
R_2.5_Dz_5

C II
R_2.4_Dz_4
C II
R_2.5_Dz_4

C II
R_2.4_Z
C II
R_2.5_Z

BI
R_4.3_Dz_1

BI
R_4.3_Dz_7

BI
R_4.3_Dz_3

2.Niekorzystne zmiany prawne
3. Problemy z zamówieniami
publicznymi

AI
R_4.3_Dz_5
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Zarządzanie

C II
R_2.1_Dz_5

CI
R_3.1_Dz_3

B III
R_4.1_Dz_1

Proces
zarządzania
PRL/PRI w
tym
monitoring i
ewaluacja
(Z)

AI
R_4.3_Dz_2

AI
R_4.3_Dz_6

AI
R_4.3_Dz_4

Działania

Lista sprawdzająca

5. Psychospołeczne

6. Rynkowe

4. Pojawienie się problemów
własnościowych
5. Przekroczenie terminów
wskazanych w dokumentach
6. Błędy w dokumentacjach
technicznych
1. Wycofanie poparcia
społecznego dla projektu
2. Zmiana nawyków
społecznych
3. Trudności z akceptacją
społeczną projektu
4. Sprzeciw głównych
interesariuszy
5. Dalsze starzenie się
społeczeństwa
6. Znaczny ubytek ludności w
wieku produkcyjnym
7. Pogłębiająca się emigracja
osób młodych
1. Zapotrzebowanie na
produkty projektu niższe niż
zakładano
2. Niedostosowanie projektu
do potrzeb beneficjentów
1. Pojawienie się klęsk
żywiołowych (w tym COVID)

Działanie 1.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności w
oparciu o
endogeniczne
zasoby miasta

Działanie 7.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności
nad rzeką
Pilicą - III etap

Działanie 3.
Tomaszowska
Strefa Kultury
WŁÓKNIARZ utworzenie
nowoczesneg
oi
dostępnego
centrum
aktywności
kulturalnej.

Działanie 5.
AKTYWNI
GOSPODARCZO opracowanie i
wdrożenie działań
wpierających
rozwój
przedsiębiorczości.

Działanie 2.
EKOpozytywny
Tomaszów opracowanie i
realizacja
kompleksoweg
o programu
edukacji
ekologicznej.

Działanie 6.
NASZ KLIMAT,
NASZ TEMAT realizacja
zintegrowanyc
h działań na
rzecz adaptacji
do zmian
klimatu.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 2.

Cel 2.

BI
R_4.6_Dz_7

BI
R_4.6_Dz_3

Działanie 4.
Tomaszów
Mazowiecki Centrum
Dialogu
Społecznego opracowanie i
wdrożenie
zintegrowany
ch planów
wspierających
rozwój
kapitału
społecznego..
Cel 3.

B II
R_4.4_Dz_1

BI
R_4.6_Dz_1

B II
R_5.1_Dz_5

B II
R_5.1_Dz_4

C II
R_5.5_Dz_5

C II
R_5.5_Dz_4

BI
R_6.1_Dz_1

BI
R_6.1_Dz_7

BI
R_6.1_Dz_3

C II
R_6.1_Dz_5

C II
R_6.1_Dz_4

BI
R_6.2_Dz_1
BI
R_7.1_Dz_1

BI
R_6.2_Dz_7
BI
R_7.1_Dz_7

BI
R_6.2_Dz_3
BI
R_7.1_Dz_3

C II
R_6.2_Dz_5
C II
R_7.1_Dz_5

C II
R_6.2_Dz_4
C II
R_7.1_Dz_4

2. Protesty ekologów
7. Środowiskowe
3. Zanieczyszczenia środowiska
4. Nagłe pogorszenie się stanu
środowiska naturalnego
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Proces
zarządzania
PRL/PRI w
tym
monitoring i
ewaluacja
(Z)

Zarządzanie

Działania

Lista sprawdzająca

8. Techniczne

9. Zasobowe

1. Wybór niewłaściwej
technologii
2. Pojawienie się nagłych
przeszkód technicznych
3. Awarie systemów
informatycznych
1. Strata kluczowych zasobów
koniecznych do realizacji
projektu
2. Niedostateczne kwalifikacje
pracowników/urzędników
3. Niemożność znalezienia
właściwych zasobów
koniecznych do wykonania
projektu

Działanie 1.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności w
oparciu o
endogeniczne
zasoby miasta

Działanie 7.
ŁĄCZY NAS
RZEKA stworzenie
zintegrowanej
strefy
aktywności
nad rzeką
Pilicą - III etap

Działanie 3.
Tomaszowska
Strefa Kultury
WŁÓKNIARZ utworzenie
nowoczesneg
oi
dostępnego
centrum
aktywności
kulturalnej.

Działanie 5.
AKTYWNI
GOSPODARCZO opracowanie i
wdrożenie działań
wpierających
rozwój
przedsiębiorczości.

Działanie 2.
EKOpozytywny
Tomaszów opracowanie i
realizacja
kompleksoweg
o programu
edukacji
ekologicznej.

Działanie 6.
NASZ KLIMAT,
NASZ TEMAT realizacja
zintegrowanyc
h działań na
rzecz adaptacji
do zmian
klimatu.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 1.

Cel 2.

Cel 2.

BI
R_8.2_Dz_1

BI
R_8.2_Dz_7

BI
R_8.2_Dz_3

C II
R_9.2_Dz_3

4. Niestabilni dostawcy
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Działanie 4.
Tomaszów
Mazowiecki Centrum
Dialogu
Społecznego opracowanie i
wdrożenie
zintegrowany
ch planów
wspierających
rozwój
kapitału
społecznego..
Cel 3.

Proces
zarządzania
PRL/PRI w
tym
monitoring i
ewaluacja
(Z)

Zarządzanie

C II
R_9.1_Dz_5

C II
R_9.1_Dz_4

C II
R_9.1_Z

C II
R_9.2_Dz_5

C II
R_9.2_Dz_4

C II
R_9.2_Z

C II
R_9.3_Dz_5

C II
R_9.3_Dz_4

Oceniając zbiorczo ryzyko dla całego PRL należy wskazać na następujące grupy ryzyk, które
przypisane są do kategorii i sposobu realizacji działań:
•

•

•

•

W PRL ujęto działanie o charakterze inwestycyjnym, które narażone będą na zmiany
kosztów, zależne będą od dostawców i usługodawców zewnętrznych, ich skuteczna
realizacja może zależeć od procedur, np. ocen oddziaływania na środowisko. W
odniesieniu do wymiaru finansowego zakładać się, że miasto poszukiwać będzie
rozwiązań, które umożliwią realizację założeń PRL (np. kredytowanie) i rozwiązań
organizacyjnych, który pozwolą redukować zagrożenia związane z opóźnieniem
realizacji działań. Poziom tego ryzyka dla realizacji PRL należy ocenić jako
umiarkowany.
W PRL ujęto działania, których realizacja wymaga partnerstw i współpracy. Zagrożenia
dla tych działań wynikają z jakości współpracy, w tym zdolności instytucjonalnych – co
zauważone zostało w Planie Rozwoju Instytucjonalnego (w PRI zaplanowano
odpowiednie działania). Poziom tego ryzyka dla realizacji PRL należy ocenić jako
umiarkowany.
W PRL ujęto działania angażujące i skierowane do różnych grup mieszkańców
(odbiorców), co wymaga skutecznej rekrutacji i komunikacji. Ryzyka związane są z
jakością i skutecznością narzędzi komunikacji i promocji – co zauważone zostało jako
problem instytucjonalny w Planie Rozwoju Instytucjonalnego (w PRI zaplanowano
odpowiednie działania). Poziom tego ryzyka dla realizacji PRL należy ocenić jako
umiarkowany.
W PRL ujęto działania, których sukces opierać się będzie na potencjale kadrowym/
instytucjonalnym miasta. W Planie Rozwoju Instytucjonalnego przewidziano
podnoszenie kompetencji kadr miasta (w PRI zaplanowano odpowiednie działania).
Poziom tego ryzyka dla realizacji PRL należy ocenić jako umiarkowany.

Większość zidentyfikowanych ryzyk, istotnych z punktu widzenia wdrażania i realizacji PRL
posiada prawdopodobieństwo zaistnienia, mieszczące się w przedziale 26-50% i jednocześnie
charakteryzuje się umiarkowanym oddziaływaniem na cele i spodziewane korzyści projektu,
które można dodatkowo minimalizować poprzez podjęcie działań zaradczych. Osiągnięcie
średnio- i długookresowych celów nie jest zagrożone, chociaż stopień ich osiągnięcia może
odbiegać nieco od zaplanowanych poziomów.
Do najistotniejszych ryzyk należy zaliczyć realizacji PRL należy zaliczyć:
•
•

1.2 Wzrost kosztów inwestycji – odnoszący się przede wszystkim do dużych działań
inwestycyjnych,
1.3. Nagłe zmniejszenie dochodów samorządowych bądź wzrost wydatków, grożący
obniżeniem możliwości finasowania projektu – odnoszący się przede wszystkim do
działania finansowego ze środków własnych budżetu miasta.
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Tabela 40. Zbiorcza ocena ryzyka dla PRL

Prawdopodobień
stwo/wpływ
A
B

C

I
R_4.3_Dz_5
R_4.3_Dz_2
R_4.3_Dz_6
R_4.3_Dz_4
R_1.2_Dz_2
R_1.2.Dz_6
R_2.1_Dz_1
R_4.1_Dz_3
R_4.3_Dz_1
R_4.3_Dz_7
R_4.3_Dz_3
R_4.6_Dz_1
R_4.6_Dz_7
R_4.6_Dz_3
R_6.1_Dz_1
R_6.1_Dz_7
R_6.1_Dz_3
R_6.2_Dz_1
R_6.2_Dz_7
R_6.2_Dz_3
R_7.1_Dz_1
R_7.1_Dz_7
R_7.1_Dz_3
R_8.2_Dz_1
R_8.2_Dz_7
R_8.2_Dz_3
R_1.2_Dz_1
R_1.7_Dz_1
R_1.7_Dz_7
R_1.7_Dz_3
R_3.1_Dz_3

II

III

R_2.1_Dz_4
R_4.4_Dz_1
R_5.1_Dz_5
R_5.1_Dz_4

R_4.1_Dz_1

R_1.2.Dz_3
R_1.3_Dz._1
R_2.1_Dz_5
R_2.1_Z
R_2.4_Dz_5
R_2.4_Dz_4
R_2.4_Z
R_2.5_Dz_5
R_2.5_Dz_4
R_2.5_Z
R_5.5_Dz_5
R_5.5_Dz_4
R_6.1_Dz_5
R_6.1_Dz_4
R_6.2_Dz_5
R_6.2_Dz_4
R_7.1_Dz_5
R_7.1_Dz_4
R_9.1_Dz_5
R_9.1_Dz_4
R_9.1_Z
R_9.2_Dz_3
R_9.2_Dz_5
R_9.2_Dz_4
R_9.2_Z
R_9.3_Dz_5
R_9.3_Dz_4

R_1.2.Dz_7
R_1.3.Dz_7
R_1.3_Dz_3
R_4.1_Dz_7

IV

D
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Jak już wcześniej zauważono, najważniejsze ryzyka, to te z indeksem B III, C II oraz C III.

Wyszczególnione najważniejsze ryzyka zostały scharakteryzowane w poniższej tabeli.
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Tabela 41. Najważniejsze ryzyka
Typ ryzyka

1.2 Wzrost
kosztów
inwestycji

1.3. Nagłe
zmniejszenie
dochodów
samorządowych
bądź wzrost
wydatków,
grożący
obniżeniem
możliwości
finasowania
projektu

2.1. Rozpad
partnerstwa
projektowego

2.4. Kłopoty
komunikacyjne

2.5.
Nieodpowiedni
podział
kompetencji

4.1. Przeciąganie
procedur
administracyjnych

Kategoria ryzyka

Finansowoinwestycyjne

Finansowoinwestycyjne

Instytucjonalne

Instytucjonalne

Instytucjonalne

Prawnoadministracyjne

Przyczyna
materializacji
ryzyka

ID ryzyka

R_1.2_Dz_1
R_1.2.Dz_7
R_1.2.Dz_3

R_1.3_Dz._1
R_1.3.Dz_7
R_1.3_Dz_3

R_2.1_Dz_5
R_2.1_Z

R_2.4_Dz_5
R_2.4_Dz_4
R_2.4_Z

R_2.5_Dz_5
R_2.5_Dz_4
R_2.5_Z

R_4.1_Dz_1
R_4.1_Dz_7

Wpływ ryzyka
na realizację
działania/ń

Potencjalne
skutki

Zmiany kosztów
pracy, usług,
towarów

Opóźnienie
realizacji
działań

Opóźnienie w
osiąganiu
efektów PRL,
głównie w
zakresie
integracji
społecznej,
rozwoju PCW

Kryzys
gospodarczy,
nieoczekiwane
zdarzenia np.
COVID-19

Opóźnienie
realizacji
działań,
trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

Opóźnienie w
osiąganiu
efektów PRL.
głównie w
zakresie
integracji
społecznej,
rozwoju PCW

Opóźnienie
realizacji
działania,
trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej
mieszkańców

Opóźnienie
realizacji
działania,
trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców

Opóźnienie
realizacji
działania,
trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców

Opóźnienie
realizacji
działań

Opóźnienie w
osiąganiu
efektów PRL w
głównie w
zakresie
integracji

Działanie
wielowymiarowe,
angażujące
licznych
partnerów –
trudność w
zarządzaniu
partnerstwem i
współpracą
Działanie
wielowymiarowe,
angażujące
bardzo licznych
partnerów trudność w
zarządzaniu
partnerstwem i
współpracą
Działanie
wielowymiarowe,
angażujące
bardzo licznych
partnerów trudność w
zarządzaniu
partnerstwem i
współpracą
Błędy we
wnioskach,
dokumentacji,
duże wymogi
formalne
związane np.
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Typ ryzyka

4.4. Pojawienie
się problemów
własnościowych

5.1. Wycofanie
poparcia
społecznego dla
projektu

5.5.Dalsze
starzenie się
społeczeństwa

6.1.
Zapotrzebowanie
na produkty
projektu niższe
niż zakładano

6.2.
Niedostosowanie
projektu do
potrzeb
beneficjentów

Kategoria ryzyka

Prawnoadministracyjne

Psychospołeczne

Psychospołeczne

Rynkowe

Rynkowe

ID ryzyka

Przyczyna
materializacji
ryzyka
oceną
oddziaływania na
środowisko

Wpływ ryzyka
na realizację
działania/ń

Potencjalne
skutki
społecznej,
rozwoju PCW

R_4.4_Dz_1

Pojawienie się
dawnych
właścicieli
(dekomunalizacja)

Niemożność
zrealizowania
działań
projektu

Konieczność
wypłacenia
odszkodowań
byłym
właścicielom;
konieczność
realizacji
działania
uzupełniającego

R_5.1_Dz_5
R_5.1_Dz_4

Działanie
wielowymiarowe,
angażujące
bardzo licznych
partnerów trudność w
zarządzaniu
partnerstwem i
współpracą

Opóźnienie
realizacji
działania,
trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców

R_5.5_Dz_5
R_5.5_Dz_4

Naturalne

Trudność
rekrutacji
uczestników/
odbiorców
działania

R_6.1_Dz_5
R_6.1_Dz_4

Spadek
zainteresowania
ofertą/ niska
jakość oferty

Trudność
rekrutacji
uczestników/
odbiorców
działania

R_6.2_Dz_5
R_6.2_Dz_4

Nieostatecznie
rozpoznane lub
zmieniające się
potrzeby
beneficjentów

Trudność
rekrutacji
uczestników/
odbiorców
działania

Trudność
rekrutacji
uczestników/
odbiorców
działania
Trudność
osiągnięcia
wszystkich

7.1. Pojawienie
się klęsk
żywiołowych (w
tym COVID)

Środowiskowe

R_7.1_Dz_5
R_7.1_Dz_4

Obawy przed
udziałem w
działaniu

9.1. Strata
kluczowych
zasobów

Zasobowe

R_9.1_Dz_5
R_9.1_Dz_4
R_9.1_Z

Złożona (głównie
odpływ kadr, np.
migracja,
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Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności

Typ ryzyka

Kategoria ryzyka

Przyczyna
materializacji
ryzyka
wycofanie się
partnera, etc.)

Wpływ ryzyka
na realizację
działania/ń
zakładanych
produktów

R_9.2_Dz_3
R_9.2_Dz_5
R_9.2_Dz_4
R_9.2_Z

Złożona (głównie
odpływ kadr, np.
migracja,
wycofanie się
partnera, etc.)

Trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

R_9.3_Dz_5
R_9.3_Dz_4

Złożona (głównie
odpływ kadr, np.
migracja,
wycofanie się
partnera, etc.)

Trudność
osiągnięcia
wszystkich
zakładanych
produktów

ID ryzyka

koniecznych do
realizacji projektu

9.2.
Niedostateczne
kwalifikacje
pracowników/
urzędników
9.3. Niemożność
znalezienia
właściwych
zasobów
koniecznych do
wykonania
projektu

Zasobowe

Zasobowe

Potencjalne
skutki
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców
Nieosiągnięcie
efektów PRL w
zakresie
aktywności
gospodarczej i
społecznej
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Sterowanie ryzykiem (reakcja na ryzyko)
Dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk przewidziano reakcję, która pozwoli wyeliminować,
zredukować, bądź zneutralizować skutki materializacji ryzyk. Dla zaplanowania reakcji
posłużono się następującą klasyfikacją:
Rodzaje reakcji na zagrożenie:
•

•
•
•

•

•

Unikanie – obejmuje zazwyczaj zmianę jakiegoś aspektu projektu, np. zakresu, trybu
zaopatrzenia, dostawcy lub kolejności działań tak aby zagrożenie nie mogło już wpływać,
albo aby nie mogło zaistnieć,
Redukowanie – proaktywne działania podjęte w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia lub ograniczenie wpływu zdarzenia,
Przeniesienie – strona trzecia przejmuje odpowiedzialność za część finansowych
skutków zagrożenia (np. ubezpieczenie lub zawarcie klauzul umownych),
Akceptowanie (akceptacja bierna) – podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku
reakcji na dane zagrożenie po rozpoznaniu, że powstrzymanie się od działania jest
bardziej ekonomiczne niż próba reagowania na ryzyko,
Plan rezerwowy (akceptacja czynna) – przygotowanie planu rezerwowego dla działań,
które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się
zmaterializuje,
Współdzielenie – partnerzy w projekcie wspólnie pokrywają straty.

Rodzaje reakcji na szansę:
•

Wykorzystanie – wykorzystanie szansy w celu zapewnienia, że ona zaistnieje a jej
potencjał zostanie wykorzystany,
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•

•

•

Wzmocnienie – proaktywne działania podejmowane w celu zwiększenia
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia lub zwiększenia wpływu zdarzenia, jeżeli
ono wystąpi,
Odrzucenie – podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o niewyeksploatowaniu lub
nierozwijaniu szansy po ustaleniu, że jest to bardziej ekonomiczne niż próba
podejmowania jakiejś reakcji,
Współdzielenie – partnerzy w projekcie wspólnie dzielą się zyskiem.72

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zaplanowano reakcje dla najważniejszych zidentyfikowanych
ryzyk, co przedstawiono w poniższej tabeli.
Za proces zarządzania ryzykiem będą odpowiedzialni: kierownik oraz poszczególni członkowie
Zespołu Projektowego w zależności od rodzaju ryzyka.

Podział funkcji członków w zespole projektowych przedstawia się następująco (właściciele
ryzyka – wskazani w tabeli nr 42.):73
1. Kierownik zespołu projektowego (odpowiadający za prawidłową realizację projektu,
zapewnienie trwałości projektu),
2. Z-ca kierownika,
3. Koordynator działań PRL,
4. koordynator działań PRI,
5. specjalista IT (koordynacja i wdrożenie rozwiązań Smart City),
6. specjalista ds. klimatu (koordynacja założeń ochrony środowiska),
7. specjalista ds. zamówień publicznych (koordynacja postępowań PZP),
8. specjalista ds. finansowych (prowadzenie dokumentacji finansowej),
9. specjalista ds. promocyjno-informacyjnych,
10. specjalista ds. standardów dostępności,
11. specjalista ds. partycypacji społecznej,
12. specjalista ds. edukacyjnych.

72
73

Źródło: Analiza ryzyka dla PRL/PRI, Katarzyna Śpiewok, Maciej Pietrzykowski
W tabeli poniżej wskazano „właściceli ryzyk” wg numeracji
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Tabela 42. Reakcje na zidentyfikowane ryzyka
Ryzyko

Kategoria ryzyka

ID ryzyka

Kategoria
reakcji na
ryzyko

Właściciel
ryzyka

Reakcja na ryzyko

1.2. Wzrost
kosztów
inwestycji

Finansowoinwestycyjne

R_1.2_Dz_1
R_1.2.Dz_7
R_1.2.Dz_3

Akceptowanie

1,2,3,4,8

Poniesienie
dodatkowych nakładów
z budżetu Miasta

1.3. Nagłe
zmniejszenie
dochodów
samorządowych
bądź wzrost
wydatków,
grożący
obniżeniem
możliwości
finasowania
projektu

Finansowoinwestycyjne

R_1.3_Dz._1
R_1.3.Dz_7
R_1.3_Dz_3

Plan
rezerwowy

1,2,3,4,8

Poszukiwanie innych
źródeł finansowania,
kredytowanie

2.1. Rozpad
partnerstwa
projektowego

Instytucjonalne

R_2.1_Dz_5
R_2.1_Z

Unikanie
Plan
rezerwowy

1,2,3,4

Dbanie o jakość
partnerstwa,
Zbudowanie nowego
partnerstwa

2.4. Kłopoty
komunikacyjne

Instytucjonalne

R_2.4_Dz_5
R_2.4_Dz_4
R_2.4_Z

Unikanie

1,2,3,4,5,9

Wzmocnienie
kompetencji

Instytucjonalne

R_2.5_Dz_5
R_2.5_Dz_4
R_2.5_Z

Unikanie

1,2

Wzmocnienie
kompetencji

Prawnoadministracyjne

R_4.1_Dz_1
R_4.1_Dz_7

Unikanie

1,2,3,7

Prawnoadministracyjne

R_4.4_Dz_1

Plan
rezerwowy

1,2

Psychospołeczne

R_5.1_Dz_5
R_5.1_Dz_4

Unikanie

1,2,3,9,11

Zaplanowanie realizacji
działań z odpowiednim
wyprzedzeniem

Psychospołeczne

R_5.5_Dz_5
R_5.5_Dz_4

Plan
rezerwowy

1,2,3,9,11

Zwiększenie
efektywności i sposobu
rekrutacji odbiorców
działań

Rynkowe

R_6.1_Dz_5
R_6.1_Dz_4

Unikanie

1,2,3

Rozwijanie produktów
wspólnie z odbiorcami

Rynkowe

R_6.2_Dz_5
R_6.2_Dz_4

Redukowanie

1,2,3,10

Wzmocnienie
kompetencji

Środowiskowe

R_7.1_Dz_5
R_7.1_Dz_4

Redukowanie

1,2

Zwiększenie
efektywności i sposobu

2.5.
Nieodpowiedni
podział
kompetencji
4.1. Przeciąganie
procedur
administracyjnych
4.4. Pojawienie
się problemów
własnościowych
5.1. Wycofanie
poparcia
społecznego dla
projektu
5.5.Dalsze
starzenie się
społeczeństwa
6.1.
Zapotrzebowanie
na produkty
projektu niższe
niż zakładano
6.2.
Niedostosowanie
projektu do
potrzeb
beneficjentów
7.1. Pojawienie
się klęsk
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Zaplanowanie realizacji
działań z odpowiednim
wyprzedzeniem
Realizacja działania
uzupełniającego o
podobnym charakterze

Ryzyko
żywiołowych (w
tym COVID)
9.1. Strata
kluczowych
zasobów
koniecznych do
realizacji projektu
9.2.
Niedostateczne
kwalifikacje
pracowników/
urzędników
9.3. Niemożność
znalezienia
właściwych
zasobów
koniecznych do
wykonania
projektu

Kategoria ryzyka

Kategoria
reakcji na
ryzyko

ID ryzyka

Właściciel
ryzyka

Reakcja na ryzyko
rekrutacji odbiorców
działań

Zasobowe

R_9.1_Dz_5
R_9.1_Dz_4
R_9.1_Z

Redukowanie

1,2,12

Wzmocnienie
kompetencji

Zasobowe

R_9.2_Dz_3
R_9.2_Dz_5
R_9.2_Dz_4
R_9.2_Z

Redukowanie

1,2,12

Wzmocnienie
kompetencji

Zasobowe

R_9.3_Dz_5
R_9.3_Dz_4

Redukowanie

1,2,12

Wzmocnienie
kompetencji

Źródło: opracowanie własne

W odpowiedzi na najważniejsze ryzyka przewiduje się realizację odpowiednich działań
minimalizujących wystąpienie ryzyka lub jego negatywne skutki.
Tabela 43. Kategorie ryzyk oraz środki zaradcze

Kategorie głównych ryzyk

1. Zmiany kosztów realizacji
inwestycji i działań

Środki zaradcze

•
•
•

2. Problemy w zakresie
współpracy i komunikacji
wewnętrznej

•

•

•

Planowanie budżetu miasta ze stosownym
wyprzedzeniem,
Bieżąca i wyprzedzająca analiza kosztów
realizacji inwestycji.
Zabezpieczenie dodatkowych środków w
budżecie.
Podnoszenie kompetencji i umiejętności kadr w
zakresie współpracy i komunikacji (m. in.
szkolenia) – działania zostały ujęte m. in. w PRI,
Budowanie narzędzi informatycznych oraz
wdrażanie procedur ułatwiających wewnętrzną
komunikację,
Budowanie trwałych i dobrze współpracujących
stałych zespołów realizujących zadania
zarządcze w projekcie.

272

3. Jakość i skuteczność
komunikacji w odniesieniu do
odbiorców końcowych i
partnerów

•

•

•
•

•
4. Poziom umiejętności i
kompetencji kadr wdrażających
PRL oraz poszczególne działania

•

Wspieranie kompetencji i umiejętności
współpracy i komunikacji partnerów oraz
odbiorców końcowych (np. poprzez liderów
społecznych),
Multiplikowanie informacji nt. realizowanych
działań poprzez sieć instytucji i partnerów
społecznych,
Prowadzenie stałych, ukierunkowanych na
obiorcę końcowego działań Public Relations,
Tworzenie sieci współpracy podmiotów
wdrażających
działania
i
PRL
oraz
przedstawicieli odbiorców końcowych i
partnerów,
Rozwijanie narzędzie komunikacji i informacji.
Szkolenia kadr
projektami.

w

zakresie

zarządzania

Źródło: opracowanie własne

W trakcie wdrażania PRL każde ryzyko będzie sterowane z wykorzystaniem narzędzi
charakterystycznych dla procesu zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyk będzie zawierał przede
wszystkim następujące elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

74

Autor – osoba wprowadzająca ryzyko do rejestru,
Data rejestracji ryzyka,
Kategoria ryzyka,
Opis zawierający (przyczyna, wydarzenie i efekt),
Wpływ (nieodłączny i rezydualny),
Prawdopodobieństwo (nieodłączne i rezydualne),
Poziom ryzyka (nieodłączny i rezydualny),
Bliskość ryzyka,
Kategoria reakcji na ryzyko,
Przewidywana reakcja na ryzyko,
Status ryzyka,
Właściciel ryzyka,
Osoba zaplanowana do podjęcia reakcji.74

Za: Analiza ryzyka dla PRL/PRI, Katarzyna Śpiewok, Maciej Pietrzykowski
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10. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU ORAZ PROCEDURA JEGO
MODYFIKACJI
Skuteczność wdrażania programu rozwoju lokalnego uzależniona będzie od podejmowanych
działań implementacyjnych, od trzymania się procedur usprawniających jego realizację oraz
od organizacji prac nad realizacją całego programu i poszczególnych działań.
System wdrażania PRL będzie połączony w sposób bezpośredni z procesami zarządzania
strategicznego oraz z kluczowymi procedurami zarządczymi, tj. przygotowaniem budżetu,
przygotowaniem wieloletniego prognozy finansowej, przygotowywaniem corocznych
raportów o stanie miasta, corocznych konsultacji społecznych oraz monitorowaniem
realizowanych programów.
Zostaną także wykorzystane elementy metodyki PCM (Project Cycle Management), czyli
Zarządzanie Cyklem Projektu (ZCP). Cykl życia projektu wygląda następująco:

Rysunek 17. Schemat cyklu życia projektu

Źródło: dobrezarzadzanie.hb.pl

Zgodnie z powyższą wizualizacją etap wdrażania to realizacja projektu oraz jego stałe
monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne
i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno części technicznej,
merytorycznej, finansowania oraz dokumentacji prawnej.
Narzędzia metodyki PCM są spójne z przeprowadzonym na potrzeby Programu Rozwój
Lokalny, procesem diagnozy i opracowania działań, ponieważ dokonano analizy interesariuszy,
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problemów i celów wraz ich związkami przyczynowo-skutkowymi oraz opracowano matrycę
logiczną.
Za proces wdrażania planu rozwoju odpowiedzialność ponosić będzie Prezydent Tomaszowa
Mazowieckiego poprzez swoją jednostkę Urząd Miasta. Bezpośredni nadzór nad realizacją
Planów PRL i PRL pełnić będą:
•
•

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego,
kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie wymagać będzie szeregu działań
koordynacyjnych, organizacyjnych, koncepcyjnych, kontrolnych i informacyjnych.

Budowa i realizacja planu rozwoju jest zabiegiem złożonym. Wymaga przeprowadzenia wielu
działań o charakterze diagnostycznym, konsultacyjnym, negocjacyjnym, planistycznym,
prawnym, wdrożeniowym i monitoringowym – korygowania przedsięwzięć i działań w trakcie
ich realizacji oraz ich kompleksowej oceny po zakończeniu.
Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie programu Plany Rozwoju Lokalnego wymaga
utworzenia lub wyznaczenia organu, któremu czynność ta zostanie powierzona.
W Tomaszowie Mazowieckim zarządzeniem Prezydenta Miasta powołany został Zespół ds.
przygotowania projektu działań rozwojowych Tomaszowa Mazowieckiego do II etapu
konkursu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Zespół został podzielony na trzy podgrupy:
•
•
•

zespół roboczy - w skład którego weszli przedstawiciele Urzędu Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim bezpośrednio związani z przygotowaniem wniosku i treści projektowych,
zespół kluczowych specjalistów - skupiający osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie
poszczególnych obszarów w zakresie zarządzania i funkcjonowania miasta, oraz
Rada Rozwoju, czyli zespół kluczowych interesariuszy, w skład którego weszli
przedstawiciele Rady Miejskiej, Tomaszowskiej Rady Seniorów, Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, a także przedstawiciele sektora prywatnego.

Swoją kontynuację na etapie wdrażania planu będzie mieć działalność Rady Rozwoju –
traktowanej jako ciało doradcze Prezydenta i utworzonego Zespołu Projektowego.
Kluczowe działania związane z realizacją PRL ujęte zostały w poniżej tabeli.
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Tabela 44. Kluczowe działania związane z realizacją PRL
L.p. Działanie

Odpowiedzialność

Rok

1.

Wprowadzenie przedsięwzięć/ działań, zawartych w
planie, niezwłocznie po zatwierdzeniu finansowania,
do załącznika do wieloletniej prognozy finansowej
gminy. Jeżeli dane dotyczące tych przedsięwzięć nie są
wystarczające do wpisania ich do wieloletniej
prognozy finansowej, Rada Miasta wprowadza
przedsięwzięcia do tej prognozy niezwłocznie po
ustaleniu niezbędnych danych.

Rada Miejska,
Prezydent

2021

2

Powołanie i działalność Zespołu Projektowego (ZP),
która wspierana będzie przez Radę Rozwoju.

Prezydent

2021,
bieżąco

Podmioty realizujące
przedsięwzięcia/
działania

od 2021,
na bieżąco
w okresie
realizacji

Zespół pełnić będzie rolę koordynacyjną oraz zadania
wynikające z ewaluacji i monitoringu planu.
Zespół pełnić będzie również funkcję multiplikatora,
tj. jest zobowiązany do komunikowania się
w sprawach istotnych dla realizacji planu rozwoju
z Interesariuszami/ podmiotami, których reprezentuje.
3.

Opracowywanie dokumentacji technicznej dla
projektów wpisanych do planu rozwoju, w tym
kosztorysów, uzyskiwanie wszelkich pozwoleń.
Opracowanie studiów wykonalności i wniosków
aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników.
Zgodnie z harmonogramami opracowywania,
składania, realizacji i rozliczenia poszczególnych
działań/ przedsięwzięć.

4.

Ocena stopnia realizacji/ osiągnięcia założeń planu
rozwoju, zgodnie z systemem monitorowania i oceny
określonym w planie (na wejściu, w trakcie, po
zakończeniu).

Prezydent/ ZP

2021,
bieżąco,
2025

5.

Działania Public Relations, bieżąca i stała komunikacja
z mieszkańcami miasta nt. postępów w realizacji
działań oraz ich efektów wraz z zasadami
wynikającymi z opracowanego Planu Komunikacji.

Prezydent/ ZP/ Rada
Rozwoju/ Partnerzy

Bieżąco
w okresie
realizacji

Zbieranie i analizowanie zgłaszanych przez
społeczność miasta uwag, opinii, wniosków.
Działania komunikacyjne realizowane za
pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych miasta,
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lokalnych mediów oraz podmiotów realizujących
działania.
Źródło: Opracowanie własne

Z uwagi na specyfikę działań zaplanowanych zarówno w PRL jak i PRI należy uznać, iż system
wdrażania będzie miał charakter rozwiązań systemowych, które na stałe będą
wykorzystywane w innych dokumentach o charakterze strategicznym. Należy zwrócić uwagę,
iż zaplanowane działania w PRL kończą się realnym procesem wdrożenia wraz z
wyodrębnionym budżetem na monitoring i ewaluację.
Wdrożenie działań wynikających z PRL wraz z działaniami przewidzianymi w PRI opartych
na metodyce PCM stwarza solidne podstawy do systemowej instytucjonalizacji i budowania
zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miasta, w oparciu o szeroką partycypację
społeczną.
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11. SYSTEM MONITOROWANIA POSTĘPÓW I EWALUACJI EFEKTÓW
PROJEKTU
Zgodnie z przedstawioną w rozdziale 10 metodyką PCM zarządzanie projektem składa się
z sześciu następujących po sobie faz i charakteryzuje się trzema wspólnymi elementami.
Pierwszy mianownik to identyfikacja kluczowych decyzji, potrzeb i odpowiedzialności w każdej
z faz. Drugi element to progresywny charakter faz tzn. nie przejdziemy do kolejnej fazy, jeżeli
nie ukończymy z sukcesem bieżącego etapu. Ostatnim ogniwem jest faza ewaluacji niezbędna, aby przenosić doświadczenia i dobre praktyki w sposób systemowy z istniejących
projektów na tworzenie przyszłych przedsięwzięć czy programów. W niniejszym rozdziale
odniesiemy się w szczególności do procedur monitoringu i ewaluacji, które będą stosowane
w niniejszym PRL.
Skuteczność realizacji planów i działań zapewniać będzie sprawny system oceny postępów
wdrożeniowych, obejmujący:
− monitoring, czyli podsystem zbierania i selekcjonowania informacji,
− ewaluację, czyli podsystem oceny i interpretacji zgromadzonego materiału.
Monitoring procesu wdrażania i ewaluacji PRL/PRI jest odpowiedzialnym i ważnym zadaniem,
warunkującym efektywne planowanie działań, właściwą alokację środków, właściwe
prowadzenie okresowej oceny i odpowiednie reagowanie na zmieniające się warunki.
W procesie monitorowania proponujemy następującą metodykę:
− Identyfikacja uczestników procesu – kto uczestniczy w procesie monitorowania,
jakie są jego zadania, kompetencje i jaki jest jego zakres odpowiedzialności,
− Identyfikacja narzędzi (badawcze, analityczne) – za pomocą jakich narzędzi jest
monitorowany rozwój miasta,
− Identyfikacja procesu (harmonogram, zadania, efekty) – cykliczność badań i analiz –
jakie czynności składają się na proces monitorowania i z jaką częstotliwością są
wykonywane,
− Identyfikacja zadań jednostki odpowiedzialnej za monitorowanie,
− Identyfikacja zadań zespołu koordynacyjnego,
− Identyfikacja roli interesariuszy,
− Oczekiwane rezultaty procesu monitorowania – jakich informacji należy oczekiwać
w wyniku monitorowania, kto i jak często je otrzymuje, w jaki sposób informacje
te wykorzystywane są w procesie zarządzania strategicznego.
Za proces monitorowania odpowiedzialny będzie kierownik (przedstawiciel kierownictwa
Urzędu Miasta) oraz poszczególni członkowie Zespołu Projektowego w zależności od zakresu
dokonywanej oceny.
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Działania Zespołu Projektowego będzie wzmacniała Rada Rozwoju – ciało doradcze powołane
do życia w trakcie prac nad Kompletną Propozycją Projektu. Udział organu uchwałodawczego,
tj. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zostanie zapewniony poprzez uczestnictwo
dwóch jej przedstawicieli w radzie Rozwoju.
Należy przyjąć, że głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji powinny być cele główne
oraz działania, a proces ten będzie realizowany w dwóch etapach:
Etap I – coroczne sprawozdania z realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na
temat podejmowanych działań, stopnia realizacji przedsięwzięć i ewentualnych efektów
końcowych tych przedsięwzięć.
Etap II – analiza wskaźnikowa, służąca odpowiedzi na pytanie o zbieżność podejmowanych
działań z osiąganymi wynikami wg wskaźników zaproponowanych
dla poszczególnych działań oraz całego PRL/PRI.
W Programie Rozwój Lokalny będziemy stosowali następujące szczegółowe procedury:
•
•
•
•
•
•
•

zbieranie danych i informacji (materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz
i ocen),
analizę danych i informacji – uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych oraz ich
archiwizacja,
przygotowywanie raportów – zestawienie otrzymanych danych w raporty roczne,
ocenę wyników - ocena porównawcza osiągniętych wyników z założeniami, określenie
stopnia wykonania przyjętych zapisów strategii,
identyfikację odchyleń - ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a rezultatami,
analizę przyczyn odchyleń - poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji,
planowanie korekty.

Podsumowując, system monitorowania PRL będzie częścią monitorowania rozwoju miasta,
dla którego dodatkowo będzie stworzony indywidualny wskaźnik rozwoju miasta Tomaszowa
Mazowieckiego.
System monitorowania traktujemy dużo szerzej, tzn. obejmuje on także badania opinii
mieszkańców i innych interesariuszy, gromadzenie i analizy innych danych, w tym informacji
pozyskanych od jednostek wdrażających poszczególne przedsięwzięcia.
Podstawą monitoringu będzie systematyczność i rzetelność, stąd będzie on prowadzony
w oparciu o najbardziej aktualne dane w ramach planowanego stworzenia systemu
raportowania i analiz – Otwarte Dane, którymi będzie zajmował się Zespół ds. Danych
Miejskich (vide przedsięwzięcia w PRI).
Informacje zebrane w trakcie monitoringu będą poddane analizie i przełożą się na
transparentny mechanizm ewaluacji efektów PRL, a wnioski z nich płynące będą
wykorzystywane w procesach decyzyjnych w mieście Tomaszów Mazowiecki i jego
dokumentach strategicznych oraz publikowane na wdrożonym w ramach PRI Portalu
Mieszkańca i pracownika JST.
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Ewaluacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie zrealizowana w oparciu o dane pozyskiwane
w trakcie monitoringu (dane ilościowe) oraz uzupełniona o danej jakościowe. Badania
jakościowe będą realizowane w oparciu o dostępne narzędzia, w szczególności wywiady
jakościowe z odbiorcami działań, partnerami oraz podmiotami realizującymi działania.
Ewaluacja będzie przeprowadzona na następujących etapach wdrażania Planu Rozwoju
Lokalnego:
•

•

•

ewaluacja ex-ante, realizowana przed rozpoczęciem realizacji działań (po podpisaniu
umowy) ukierunkowana w dużym stopniu na ocenę skuteczności wdrożenia
i terminowej realizacji działań, sposób prowadzenie działań promujących realizację
Planów i działań oraz sposób organizacji prac zmierzających do prowadzenia bieżącej
sprawozdawczości.
ewaluacja ciągła, realizowana zasadniczo na każdym etapie wdrażania PRL/PRI,
w ramach której oceniane powinny być najważniejsze aspekty realizacji PRL/PRI,
tj. analizowane powinny być na bieżąco zgłaszane problemy oraz propozycje
usprawnień działalności systemu monitorowania, przekazywane zarówno przez kadrę
zaangażowaną w realizację działań, jak również klientów, partnerów, mieszkańców.
ewaluacja ex-post, powinna zostać przeprowadzona po odpowiednio długim okresie
czasu, który pozwoliłaby na dokonanie oceny z punktu widzenia „osiągniecie
zakładanych efektów/ rezultatów realizacji PRL/PRI. W szczególności należałoby zwrócić
uwagę na kwestie dot. osiągnięcia stanu opisanego w wizji, zakresu realizacji celów
głównych oraz komplementarności zrealizowanych działań.

Ewaluacja będzie procesem systemowym i transparentnym, oddziałującym na aktualizowanie
polityk i strategii rozwojowych miasta. Przyniesie ona długofalowe skutki w postaci:
− podniesienia wiedzy i kompetencji,
− wzrostu motywacji do realizacji projektu,
− pojawienia się zmian w zakresie stosowania nowych narzędzi, a także zmiany sposobu
myślenia o projekcie,
− ulepszenia istniejących procesów i poprawy planowania,
− lepszego korzystania z dotychczasowych osiągnięć i uzyskania efektu synergii,
− polepszenia współpracy z partnerami, którzy również będą zaangażowani w jej proces.
Należy podkreślić, iż zaplanowane działania w PRL kończą się realnym procesem wdrożenia
wraz z wyodrębnionym budżetem na monitoring i ewaluację, których wyniki i dobre praktyki
będą wykorzystywane w innych dokumentach strategicznych. Ewaluacja działań w PRL jest
wsparta dodatkowo narzędziami i systemami zaplanowanymi w ramach PRI, stanowiąc
zintegrowany i zinstytucjonalizowany system zarządzania rozwojem lokalnym Tomaszowa
Mazowieckiego.
Monitoring i ewaluację wspierać będzie system wskaźników pomiaru, opracowany zarówno
dla PRL jak też PRI, będący załącznikiem.
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