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Prezentacja danych 

 W porównaniach wykorzystano 
diagnozy (ankiety) z tych gmin, dla 
których możliwe było zestawienie 
danych z diagnozy wstępnej (2007) i 
koocowej (2010). Takich gmin było 388.  

 W bazie danych zawierającej wyniki 
diagnozy wstępnej znalazły się 
informacje uzyskane w 485 gminach, 
zaś w bazie danych zawierającej wyniki 
diagnozy koocowej znalazły się 
informacje uzyskane w 402 gminach. 

 Porównanie danych uzyskanych w 
zestawieniu z danymi dla wszystkich 
gmin, których kwestionariusze zostały 
się w bazach danych nie wskazuje na 
znaczne rozbieżności.  

 Na części wykresów oprócz średnich, 
czy rozkładów przedstawiono mediany 
jako miary lepiej obrazujące rzeczywiste 
(nie skrajne) rozdystrybuowanie 
wskaźników. 

MEDIANA 

(zwana też wartością środkową lub drugim 
kwartylem) to w statystyce wartośd cechy w 
szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej 
której znajduje się jednakowa liczba obserwacji – 
czyli wartośd dzieląca zbiór na połowy wedle 
jakiejś cechy.  

Często przyjmuje się, że mediana jest lepszym 
estymatorem rozkładu wartości w próbie niż 
średnia. Ta ostatnia bowiem jest miarą zależną od 
wartości skrajnych. Im bardziej średnia 
arytmetyczna różni się od mediany, tym lepiej 
mediana wyraża tendencję centralną. 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

6,49 6,58 
7,92 7,89 7,61 

2006 2007 2008 2009 2010

Zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich skutków 

Mediana: 
tys.  
PLN 

6,50 6,57 
7,59 7,67 7,00 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: 
tys.  
PLN 

1,79 2,01 

0,33 0,32 0,27 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 
tys.  
PLN 

0,33 0,30 0,31 0,29 0,24 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

1,26 
1,02 

1,18 1,17 
0,92 

2006 2007 2008 2009 2010

Pomoc bezdomnym 

Mediana: 
tys.  
PLN 

0,41 0,55 0,55 0,63 0,55 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 0,11 

0,63 

0,05 0,05 0,04 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

16,47 16,44 
18,90 20,04 

15,30 

2006 2007 2008 2009 2010

Walka z bezrobociem 

Mediana: 
tys.  
PLN 11,89 10,86 

13,00 13,91 
10,49 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

4,20 
3,71 

0,80 0,79 0,56 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,58 0,49 0,59 0,56 0,36 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

10,30 9,85 11,12 

21,70 21,17 

2006 2007 2008 2009 2010

Rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży 

Mediana: 
tys.  
PLN 

3,42 3,45 7,08 
11,14 

6,92 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 0,48 

0,72 
0,46 

0,86 
1,04 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,18 0,16 0,31 0,40 0,24 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

1,59 1,71 

3,89 
4,42 

3,44 

2006 2007 2008 2009 2010

Dostarczanie wsparcia specjalistycznego 

Mediana: 
tys.  
PLN 

0,72 0,88 1,71 
2,38 

1,73 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 0,08 

0,10 

0,16 0,17 

0,12 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,04 0,04 0,07 0,09 0,05 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

12,42 13,01 

17,76 17,34 
13,98 

2006 2007 2008 2009 2010

Pomoc osobom niepełnosprawnym 

Mediana: 
tys.  
PLN 7,74 7,76 

11,35 10,04 8,88 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

2,43 
2,96 

0,73 0,69 0,52 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,39 0,34 0,49 0,38 0,27 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

5,78 5,78 
6,58 6,73 

5,14 

2006 2007 2008 2009 2010

Rozwiązywanie problemów opiekuoczo-wychowawczych 

Mediana: 
tys.  
PLN 

2,65 2,96 2,76 2,72 2,31 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

0,28 0,31 0,29 0,26 
0,17 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,14 0,14 0,11 0,10 0,07 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

6,80 7,21 
8,49 

10,39 
8,15 

2006 2007 2008 2009 2010

Pomoc osobom starszym 

Mediana: 
tys.  
PLN 

4,11 4,49 
5,95 6,80 6,20 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

0,33 0,37 0,36 
0,42 

0,29 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 
0,20 0,20 0,21 0,24 0,19 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

1,07 

1,48 1,36 1,28 1,15 

2006 2007 2008 2009 2010

Zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 

Mediana: 
tys.  
PLN 0,66 0,70 0,67 0,62 0,51 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

0,08 
0,09 

0,06 
0,05 0,04 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

4,79 5,33 
6,28 6,54 

4,67 

2006 2007 2008 2009 2010

Pomoc osobom przewlekle chorym 

Mediana: 
tys.  
PLN 

2,31 2,50 
3,78 3,46 

2,16 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

0,88 0,84 

0,27 0,25 0,17 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,11 0,12 0,17 0,13 0,08 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

4,94 4,98 
6,02 

7,01 

5,20 

2006 2007 2008 2009 2010

Wsparcie rodzin niepełnych 

Mediana: 
tys.  
PLN 

2,12 2,15 3,00 2,96 2,30 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

0,25 0,26 0,26 
0,33 

0,18 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,10 0,10 0,13 0,12 0,08 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

12,75 13,54 14,39 14,15 

9,81 

2006 2007 2008 2009 2010

Wsparcie rodzin wielodzietnych 

Mediana: 
tys.  
PLN 6,36 6,58 6,34 6,34 3,94 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

1,15 
1,51 

0,60 0,56 0,32 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,30 0,29 0,28 0,25 0,14 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

30,26 29,69 
39,27 40,63 

30,26 

2006 2007 2008 2009 2010

Pomoc osobom ubogim 

Mediana: 
tys.  
PLN 

16,23 14,78 18,39 20,96 
13,98 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 

3,66 
4,27 

1,78 1,59 1,07 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,80 0,73 0,91 0,74 0,45 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

5,52 5,31 

11,62 
14,46 

16,12 

2006 2007 2008 2009 2010

Działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego 

Mediana: 
tys.  
PLN 

1,40 1,60 5,71 
9,00 8,38 

Średnia: 
tys.  
PLN 

Średnia: % 
budżetu 0,27 

0,42 0,48 
0,64 0,62 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

% całkowitego budżetu gminy 

Mediana: 

0,06 0,07 0,23 
0,33 0,28 

% 
budżetu 



Wydatki na rozwiązywanie problemów społecznych 

W przynajmniej połowie gmin wydatki na usługi związane z rozwiązywaniem 
poszczególnych problemów społecznych w 2010 w porównaniu z 2007…: 

315,9 

82,9 

66,7 

27,1 

21,4 

18,4 

10,9 

6,8 

-2,0 

-3,7 

-15,2 

-17,4 

-35,8 

-36,4 

działania na rzecz zmniejszania wykluczenia społecznego

dostarczanie wsparcia specjalistycznego

rozwijanie oferty rozwoju dzieci i młodzieży

pomoc osobom niepełnosprawnym

pomoc osobom starszym

pomoc bezdomnym

zapobieganie alkoholizmowi i uzależnieniom oraz zwalczanie ich…

wsparcie rodzin niepełnych

walka z bezrobociem

pomoc osobom przewlekle chorym

pomoc osobom ubogim

zwalczanie, zapobieganie oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

rozwiązywanie problemów opiekuoczo-wychowawczych

wsparcie rodzin wielodzietnych

zmiana w %: 

… wzrosły 

…zmniejszyły 

się 



Klienci pomocy społecznej na 1 tys. mieszkaoców w latach 

186 
168 

153 151 
129 

2006 2007 2008 2009 2010

Średnia liczba osób 

165 
147 133 129 

108 

2006 2007 2008 2009 2010

Liczba osób - mediana 



Klienci pomocy społecznej wśród osób starszych w latach 

7,77 7,79 8,39 8,58 
7,68 

2006 2007 2008 2009 2010

Średnia liczba osób 

4,64 4,91 4,85 5,11 
3,86 

2006 2007 2008 2009 2010

Liczba osób - mediana 

Liczba osób starszych, beneficjentów pomocy społecznej / 100 osób w wieku 

poprodukcyjnym 



650 

23 

157 

przez gminę

przez stowarzyszenia rodziców

przez inne podmioty

Łączna liczba przedszkoli /punktów przedszkolnych prowadzonych … 

441 

367 

6 

64 

na terenie gminy

przez gminę

przez stowarzyszenia rodziców

przez inne podmioty

Łączna liczba przedszkoli prowadzonych … 

Przedszkola w gminach objętych PIS 

907 

397 

460 

ogółem na terenie gminy

w tym przedszkoli

w tym punktów przedszkolnych

Liczba przedszkoli / punktów przedszkolnych: 

2007 

2010 

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat korzystających z opieki 
przedszkolnej w 2010 (n=402): 

średnia: 36,8% 
mediana: 33% 



Czy w roku 2009 lub 2010 przeprowadzono w gminie przegląd (analizę) 
zapisów Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych?  

18% 
76% 

6% 

nie tak braki danych

54% 
46% 

tak nie

Aktualizacja / przegląd GSRPS 

A czy wypracowano pisemne wnioski z 
tego przeglądu? 

Odsetek gmin 

N=300 

N=402 



W ilu gminach….? 

457 

364 

407 

421 

265 

113 

0 100 200 300 400 500

powstał zespół ds. monitorowania GSRPS

zespół ds. monitorowania GSRPS zaczął działad

przedstawiciele zespółów ds. monitorowania
GSRPS zostali przeszkoleni przez KR

odbyły się w 2010 roku spotkania, na których
dokonano analizy/przegladu GSRPS w 2010

wypracowano wnioski ze spotkao dotyczących
analizy/przegladu GSRPS w 2010 (w formie

dokumentu)

dokonano aktualizacji GSRPS w 2010

Zespoły ds. monitorowania GSRPS / aktualizacja GSRPS 

Źródło: sprawozdania KR 2010 



90% 

6% 4% 

tak

nie

nie wiem / trudno powiedzied

Wsparcie Merytoryczne 

N=457 

Czy Pana(i) gmina otrzymała w ramach PPWOW jakąś formę wsparcia merytorycznego 
(np. szkolenia, doradztwo) w zakresie… 

Źródło: sondaż (CAWI) wśród koordynatorów gminnych 2010 

% gmin 84% 

7% 
9% 

diagnozy problemów społecznych planowania działao społecznych 



9,24 

7,00 

11,16 

8,00 

średnia

mediana

średnia

mediana

Zasoby ludzkie w sferze polityki społecznej na terenie gminy 

Całkowita liczba pracowników w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych zajmujących 
się sprawami polityki społecznej:  

2007 

2010 

Liczba pracowników zajmujących się sprawami polityki społecznej w 363 gminach:  

3355 

4064 

2007

2010
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Policja

Powiatowy Urząd Pracy

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej
urzędu wojewódzkiego

Dom Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej innej jednostki
samorządowej

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówka opiekuoczo-wychowawcza

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej
urzędu powiatowego

Ośrodek interwencji kryzysowej

Ośrodek opiekuoczo-adopcyjny

2007

2010

Współpraca gminy w realizacji polityki społecznej 

Z jakimi instytucjami współpracuje GOPS/MOPS? 

N=388 
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Ośrodek Pomocy Społecznej innej jednostki samorządowej
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2007
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Współpraca gminy w realizacji polityki społecznej 

Intensywnośd współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- średnia wskazao (skala 1-5) przy istniejącej współpracy dla całej populacji (N=388) 

N=388 

Skala od 1 (bardzo sporadyczna współpraca) do 5 (bardzo intensywna współpraca) 
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Ośrodek Pomocy Społecznej innej jednostki
samorządowej

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej urzędu
wojewódzkiego

Powiatowy Urząd Pracy
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Dom Pomocy Społecznej
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powiatowego

Ośrodek interwencji kryzysowej

Ośrodek opiekuoczo-adopcyjny

2007

2010

Współpraca gminy w realizacji polityki społecznej 

Jakośd współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- średnia wskazao (skala 1-5) przy istniejącej współpracy dla całej populacji (N=388) 

N=388 

Skala od 1 (całkowicie niezadowalająca współpraca) do 5 (bardzo zadowalająca współpraca) 



,4109 

-,2143 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówka opiekuoczo-wychowawcza
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Dom Pomocy Społecznej
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Powiatowy Urząd Pracy
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powiatowego

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej urzędu
wojewódzkiego

Ośrodek opiekuoczo-adopcyjny

Współpraca gminy w realizacji polityki społecznej 

Intensywnośd współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- zmiana oceny intensywności współpracy przez poszczególne gminy pomiędzy 2007 a 2010  

Skala od 1 (bardzo sporadyczna współpraca) do 5 (bardzo intensywna współpraca) 



,3333 

-,0342 

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek opiekuoczo-adopcyjny

Placówka opiekuoczo-wychowawcza

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej urzędu
powiatowego

Policja

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej innej jednostki samorządowej

Dom Pomocy Społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej

Wydział spraw społecznych / polityki społecznej urzędu
wojewódzkiego

Współpraca gminy w realizacji polityki społecznej 

Jakośd współpracy GOPS/MOPS  z innymi instytucjami  

- zmiana oceny jakości współpracy przez poszczególne gminy pomiędzy 2007 a 2010  

Skala od 1 (całkowicie niezadowalająca współpraca) do 5 (bardzo zadowalająca współpraca) 
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działania integracyjne (w tym aktywizacja osób
niepełnosprawnych)

edukacja (w tym kształcenie dorosłych, zajęcia
pozaszkolne)

poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa

zwiększanie poczucia bezpieczeostwa (w tym
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, sąsiedzkie grupy…

polityka mieszkaniowa, budownictwo socjalne

transport

pomoc prawna

kultura i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje)

zmniejszanie bezrobocia

2007

2009

2010

2011

Usługi z zakresu polityki społecznej w gminach 

Dostarczane przez samorząd (jednostki organizacyjne Urzędu Gminy) 

- usługi realizowane w 2010 roku częściej niż w 2007 

Odsetek gmin 

Uwaga! W stosunku do 2011 roku podano przewidywania gmin! 
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opieka zdrowotna (w tym walka z uzależnieniami,
planowanie rodziny)

ograniczanie skutków ubóstwa (w tym usługi
opiekuocze, pomoc osobom bezdomnym)

2007

2009

2010

2011

Usługi z zakresu polityki społecznej w gminach 

Dostarczane przez samorząd (jednostki organizacyjne Urzędu Gminy) 

- usługi realizowane w 2010 roku rzadziej niż w 2007 

Odsetek gmin 

Uwaga! W stosunku do 2011 roku podano przewidywania gmin! 



0 10 20 30 40 50 60

działania integracyjne (w tym aktywizacja osób
niepełnosprawnych)

edukacja (w tym kształcenie dorosłych, zajęcia pozaszkolne)

kultura i sztuka (w tym lokalna tradycja i obyczaje)

pomoc prawna

poradnictwo psychologiczne, interwencja kryzysowa

ograniczanie skutków ubóstwa (w tym usługi opiekuocze, pomoc
osobom bezdomnym)

opieka zdrowotna (w tym walka z uzależnieniami, planowanie
rodziny)

zmniejszanie bezrobocia

zwiększanie poczucia bezpieczeostwa (w tym przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, sąsiedzkie grupy wsparcia)

polityka mieszkaniowa, budownictwo socjalne

transport

2007

2009

2010

2011

Usługi z zakresu polityki społecznej w gminach 

Dostarczane przez partnerów zewnętrznych (np. organizacje społeczne, firmy, 

osoby prywatne) – wszystkie usługi były realizowane w 2010 roku częściej niż w 2007 

Odsetek gmin 

Uwaga! W stosunku do 2011 roku podano przewidywania gmin! 
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Usługi realizowane przez partnerów zewnętrznych 
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Czy w tym roku gmina przekazała (lub ma zamiar przekazad) dotacje z własnego budżetu na 
dostarczanie usług z zakresu polityki społecznej w ramach jakiejkolwiek formy 
porozumienia/kontraktu z partnerami zewnętrznymi?  
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Finansowanie usług społecznych ze źródeł zewnętrznych 

Czy w ubiegłych latach Gmina (Urząd Gminy i/lub jednostki organizacyjne) uzyskała 
dofinansowanie działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł zewnętrznych 
innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej (bez środków 
PPWOW)? 

Odsetek gmin, które otrzymały 
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Dane porównawcze N=388 

5,8 

12,4 

2006

2007

Dane dla wszystkich gmin, które 
wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 



18,23 

34,50 

59,59 

2008

2009

2010

2,72 

5,68 

17,86 

32,89 

59,59 

0 50

2006

2007

2008

2009

2010

Miliony 

Finansowanie usług społecznych ze źródeł zewnętrznych 

Wysokośd dofinansowania działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł 
zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej (bez 
środków PPWOW)? 
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Finansowanie usług społecznych ze źródeł zewnętrznych 

Wysokośd dofinansowania działao związanych z realizacją polityki społecznej ze źródeł 
zewnętrznych innych niż budżet paostwa lub budżet innej jednostki samorządowej (bez 

środków PPWOW) na 1 tysiąc mieszkaoców 

Łączna wysokośd pozyskanych 
środków 

Dane porównawcze N=388 

1,05 

2,28 

0 10 20 30

2006

2007

Tysiące 

Dane dla wszystkich gmin, które 
wypełniły diagnozy 

2010 (N=402) 

2007 (N=485) 



Jak Pan(i) sądzi, jak wiele usług spośród wszystkich zapoczątkowanych w ramach 
realizacji PPWOW na terenie gminy będzie kontynuowanych w przyszłości 
(przynajmniej w roku 2011): 

3,2 

35,3 

22,6 

18,9 

9,7 

,5 

6,2 
3,5 

wszystkie zdecydowaną
większośd,
chod nie

wszystkie

mniej więcej
połowę

częśd, mniej
niż połowę

niektóre, w
niewielkiej

skali

nie będziemy
kontynuowad

trudno
powiedzied

brak odp.

Kontynuacja usług PIS 
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Liczba organizacji i grup społecznych 2007-2010 

Łączna liczba w 388 gminach – dane porównawcze 

52 

52 
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Fundacje 
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3566 

Stowarzyszenia 

1702 

1571 

Grupy społeczne 

Dane dla wszystkich gmin, które wypełniły diagnozy: 

Rok N Fundacje Stowarzyszenia Grupy społeczne 

2007 485 58 2151 1633 

2010 402 55 3658 1649 



 Liczba formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych w 
gminach objętych PIS 

4714 
 Liczba formalnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych, które 

powstały w gminach objętych PIS od początku Programu 

806 
 Liczba nieformalnych grup społecznych w gminach objętych PIS 

2736 
 Liczba nieformalnych grup społecznych , które powstały w gminach 

objętych PIS od początku Programu 

1069 

Liczba organizacji i grup społecznych 2010 

źródło: sprawozdania KR 
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Rozwój sektora pozarządowego w trakcie trwania Programu  

Czy na terenie Pana(i) gminy w trakcie trwania PPWOW powstały jakieś nowe, 
wcześniej nie istniejące: 
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źródło: sondaż wśród koordynatorów gminnych 
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Odsetek gmin, w których ogólna liczba organizacji pomiędzy rokiem 2007 a 2010… 
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Wsparcie finansowe organizacji społecznych 

Czy na terenie Pana(i) gminy w trakcie trwania PPWOW powstały jakieś nowe, 
wcześniej nie istniejące: 
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Ocena obecnej współpracy Urzędu Gminy z organizacjami 
społecznymi 

Procent organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 
otrzymujących wsparcie finansowe z gminnego budżetu 

Średnia: 52,2% 
Mediana: 25% 
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