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Wskaźniki użyte w SRWŁ 2020 Wskaźniki użyte w analizie 

1.Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym poniżej 50% (2010 r.) 

1. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym (2014) poniżej średniej dla obszarów wiejskich 

2. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej (2010 r.) co najmniej 10% niższe od średniej dla 
obszarów wiejskich 

2. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-
przyrodniczej (2014) poniżej średniej dla obszarów wiejskich 

3. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadająca na 1 komputer  
z dostępem do Internetu (2010 r.) co najmniej 20% większa od średniej 
dla obszarów wiejskich 

3. Liczba uczniów szkół podstawowych przypadająca na 1 komputer 
z dostępem do Internetu (2012) poniżej średniej dla obszarów 
wiejskich 

4. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (2010r.) poniżej 
50% dla zdefiniowanych powyżej obszarów wiejskich 

5. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w 2010r. co najmniej 50% 
mniejsza od średniej dla obszarów wiejskich 

6. Liczba zakładów opieki ambulatoryjnej na 1000 mieszkańców  
w 2010 r., co najmniej 40% niższa od średniej dla obszarów wiejskich 

4. Liczba przychodni na 1000 mieszkańców (2014) poniżej średniej dla 
obszarów wiejskich 

7. Średnia liczba uczestników imprez w domach kultury, klubach  
i świetlicach w latach 2007-2009 na 1 000 mieszkańców poniżej 
średniej dla obszarów wiejskich 

6. Liczba uczestników imprez w domach kultury, klubach i świetlicach  
na 1000 mieszkańców (2014) poniżej średniej dla obszarów wiejskich 

8. Liczba aptek na 1000 mieszkańców co najmniej 20% niższa niż 
średnia dla obszarów wiejskich w 2010 r. 

5. Liczba aptek na 1000 mieszkańców (2014) poniżej średniej dla 
obszarów wiejskich 

9. Liczba woluminów w bibliotekach na 1000 mieszkańców co najmniej 
20% niższa niż średnia dla obszarów wiejskich w 2010 r. 

7. Liczba woluminów w bibliotekach na 1000 mieszkańców (2014) 
poniżej średniej dla obszarów wiejskich 



Dostępność do usług edukacji na 
obszarach wiejskich: 

zadowalająca (27) 

utrudniona (35) 

zła (25) 

najgorsza (15) 

Gminy nie objęte analizą: 

miasta 

obszary funkcjonalne miast 
wskazane w SRWŁ 2020 



Dostępność do usług kultury na 
obszarach wiejskich: 

zadowalająca (17) 

utrudniona (40) 

zła (39) 

Gminy nie objęte analizą: 

miasta 

obszary funkcjonalne miast 
wskazane w SRWŁ 2020 



Dostępność do usług zdrowia na 
obszarach wiejskich: 

zadowalająca (27) 

utrudniona (41) 

zła (28) 

Gminy nie objęte analizą: 

miasta 

obszary funkcjonalne miast 
wskazane w SRWŁ 2020 



Gminy spełniające następującą liczbę 
warunków: 

0  (3) 

1  (5) 

2  (14) 

3  (25) 

Gminy nie objęte analizą: 

miasta 

obszary funkcjonalne miast 
wskazane w SRWŁ 2020 

4  (20) 

5  (18) 

6  (10) 

7  (1) 

zadowalająca 

utrudniona 

zła 

najgorsza 



WNIOSKI 

 Analiza objęła 96 gmin wiejskich nie sąsiadujących bezpośrednio z ośrodkami 
miejskimi i znajdującymi się poza bezpośrednim oddziaływaniem miast (przyjęto 
założenie, że mieszkańcy gmin wiejskich bezpośrednio sąsiadujących z miastem w 
znacznym stopniu korzystają z usług publicznych zlokalizowanych w ośrodku 
miejskim, dlatego obszary te zostały wyłączone z analizy) 
 

 10 gmin cechuje bardzo słaba dostępność do  usług publicznych. Są to: Strzelce          
i  Nowe Ostrowy (pow. kutnowski), Wartkowice (pow. poddębicki), Czerniewice 
(pow. tomaszowski), Sławno i Białaczów (pow. opoczyński), Rozprza, Łęki  
Szlacheckie i Ręczno (pow. piotrkowski) oraz Masłowice (pow. radomszczański). 
 

 Słaba dostępność do usług publicznych występuje w 38 gminach wiejskich. 
 

 W skali  całego województwa jedynie w 3 gminach dostępność do  usług 
społecznych  jest  zadowalaj. Są to gminy: Grabów, Brzeźnio i Kleszczów.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


