
 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………/2021 

RADY GMINY SMYKÓW   

z dnia … grudnia 2021 r. 

w sprawie:  przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Smyków na lata 2021- 2026 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.  2268) Rada Gminy Smyków 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się, Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Smyków na 

lata 2021 – 2026, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Smyków na lata 2021- 2026   

 

 

Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost  

z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategia pozwoli na  

racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa wyznacza cele główne  

i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu  

problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi zatem podstawę do  

realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do  

poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni  

marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.  

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów  

pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała  

zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej,  

aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej  

i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych. 
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Wstęp 

 Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej skierowana jest na rozszerzenie 

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, 

sądownictwo. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno 

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować 

społeczne skutki kwestii społecznych. 

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności 

lokalnej jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczności wypracowania 

niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego  i systematycznego diagnozowania 

problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie 

gminy Smyków została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Smykowie uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z 

Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, Komisariatu Policji 

w Radoszycach, Urzędu Gminy w Smykowi, innymi instytucjami współpracującymi z Ośrodkiem 

oraz przeprowadzonej ankiety wśród mieszkańców Gminy Smyków. Dokument ma charakter 

kilkuletni. Został przygotowany na lata 2021- 2026. Jest zgodny z założeniami odnoszących się do 

polityki społecznej dokumentów strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym i umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m. in. z funduszy 

UE. 

W oparciu o diagnozę i przeprowadzone badania ankietowe oraz analizę pracy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  w Smykowie w latach 2018 – 2020 została opracowana gminna 

strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 - 2026, która jest rozwiązaniem działań 

oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej. 

Od 1990 roku sukcesywnie następowało przeformułowanie roli i zadań Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej a także realizacji świadczeń pomocy.  Dokonano przejścia od modelu pomocy, 

którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego do modelu nastawionego na 

wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspierania osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc 

w rozwiązaniu problemów. Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych 

grup świadczeniobiorców, poradnictwa i pracy socjalnej. 

 Systemowe podejście do rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce nie są 

traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd pomimo wielu różnych form 

pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuję się także pracę z całą rodziną, gdyż 

zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się  

podopiecznymi pomocy społecznej. 

 Najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów potrzebują rodziny, w których występują: 

- bezrobocie, ubóstwo 

- uzależnienie od alkoholu i przemoc w rodzinie 

- problemy osób starszych 

- niepełnosprawność, długotrwała i przewlekła choroba. 

Opracowana strategia pozwoliła wyłonić cele i kierunki polityki społecznej, podporządkuje 

działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a 

kompensowanie słabych stron i zagrożeń. Co pozwoli na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich,  

likwidacji barier i zagrożeń oraz do wykorzystania wszelkich szans tkwiących w potencjale ludzkim 

i materialnym dla przyszłej integracji. Strategia jest więc instrumentem umożliwiającym 

podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zwiększy 

szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań 

polityki społecznej.   

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

prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne i programowe. 
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Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy, przedstawiono 

władze gminy, strukturę terytorialna i demograficzną, położenie Gminy Smyków  na tle powiatu 

koneckiego, przedstawiono opiekę zdrowotną, rolnictwo edukację, opiekę zdrowotną infrastrukturę 

edukacyjną, kulturalną i sportową, przedstawiono działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Smykowie. 

 W trzeciej części przedstawiono diagnozę problemów społecznych występujących na terenie 

gminy   

W czwartej części dokonano analizy pytań i odpowiedzi zawartych w badaniu ankietowym 

wraz z rekomendacjami, które zostały sformułowane na podstawie wniosków płynących                   z 

przeprowadzonego badania ankietowego z uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały 

sformułowane: wizja, dokonano analizy SWOT, wskazano kierunki rozwoju gminy, opisano cele 

główne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie programowania dokumentu,  Zostali 

również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione źródła finansowania dokumentu i czas 

realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, ramy finansowe strategii. 

W piątej części dokumentu dokonano monitoringu i aktualizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych wraz z podmiotami zarządzające realizacją strategii.    

Strategia została przygotowana na lata 2021-2026. Ma umocowanie w dokumentach 

strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na poziomie globalnym, europejskim, 

ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb mieszkańców, przenosi priorytetowe 

cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, 

m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i stanowi materiał wyjściowy do opracowania 

szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. 

Strategia Rozwoju Gminy Smyków na lata 2021-2026 jest podstawowym dokumentem 

strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju gminy. W oparciu o diagnozę stanu gminy, 

określono kierunki rozwoju gminy, formułując cele. Do działań istotnych z punktu widzenia 

niniejszego dokumentu zaliczono: przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy, 

podejmowanie działań na rzecz osób starszych (kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz 

zdrowego i aktywnego stylu życia, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne), 

stworzenie punktu dziennej opieki dla osób starszych ni niepełnosprawnych, prowadzenie 

profilaktyki zdrowotnej, poprawę stanu bazy szkolnej w tym przedszkolnej i opieki żłobkowej, 

rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych, modernizację istniejących obiektów stanowiących 

miejsca spotkań mieszkańców (np. świetlic wiejskich), budowę i utrzymanie obiektów sportowych          

i rekreacyjnych, budowę, doposażenie i utrzymanie placów zabaw dla dzieci, modernizację 

istniejących świetlic, zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej sieci internet na terenie gminy, 

organizowanie różnych form letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, współpracę z 

klubami sportowymi, organizacjami, stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby uprawiające różne 

dyscypliny sportu i promującymi gminę, intensyfikację udziału mieszkańców w kulturze jako 

uczestników i twórców wydarzeń kulturalnych, kultywowanie i promocja tradycji, wspieranie 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi 

nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem społecznym, rozwój infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego, wspieranie rozwoju e-społeczeństwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Podstawy prawne opracowania strategii oraz dokumenty źródłowe 
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Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Smyków została opracowana przez   

Zespól Zadaniowy powołany Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Smyków z dnia 02 września 

2021r. w celu opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Smyków na lata 2021-2026:   

Koordynator: 

Renata Marzec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

Członkowie: 

1) Jerzy Duda – Zastępca Wójta Gminy Smyków 

2) Anna Stachera – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

3) Milena Nowak – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

4) Lidia Milewicz – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

5) Iwona Koza  – Inspektor w Urzędzie Gminy w Smykowie 

6) Rafał Pałgan – Prezes Stowarzyszenia ImperActive  z siedzibą w Kozowie 

7) Urszula Kochel – Radna Rady Gminy Smyków/Przewodnicząca Komisji oświaty, kultury, 

zdrowia i spraw socjalnych.   
Cele i zadania Zespołu Zadaniowego: 

1) Diagnoza sytuacji społecznej w kontekście skali i kształtu problemów społecznych oraz lokalnych 

uwarunkowań i potrzeb do organizowania działań naprawczych. 

2) Określenie celów Strategii. 

3) Ustalenie instrumentów finansowych do realizacji Strategii. 

4) Przygotowanie projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych            w 

Gminie Smyków na lata 2021-2026. 

5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych opracowanego projektu Strategii. 

6) Przedłożenie projektu organowi stanowiącemu jst oraz projektu uchwały w przedmiotowej 

sprawie. 

7) Promocja Strategii w środowisku lokalnym. 

8) Monitorowanie realizacji Strategii i ewaluacja. 

Punktem odniesienia do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Smyków są w szczególności następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2268 

z późn. zm.) obliguje Gminy do opracowania strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Według art. 17. 1. w/w Ustawy:  Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka […]. 

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

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.  poz. 1119)  stanowi: Realizacja zadań, o 

których mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program jest realizowany 

przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub inną 

jednostkę wskazaną w programie. W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) może powołać pełnomocnika (art. 4 ust. 2). 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 

r., poz. 2050) stanowi: Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w celu realizacji zadań, o których 

mowa w ust. 1, opracowuje projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

zwanego dalej „Gminnym Programem”, uwzględniając zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 

1—3 oraz kierunki działań wynikające z Krajowego Programu. Gminny Program stanowi 

część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 10 ust. 2). 
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Poza tym należy nadmienić także o następujących aktach prawnych, w oparciu o które jest 

opracowana niniejsza Strategia: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372          z 

późn. zmianami), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 

2020 poz. 826 ze zmianami), 

 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze 

zmianami), 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz .U. 

2021 poz. 877 z późn. zmianami), 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2021 poz. 

1249). 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. 

U. 2021 poz. 1100), 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 176); 

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

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 576), 

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

Dz. U. 2020 poz. 1057, ze zmianami). 

Podczas opracowania dokumentu wykorzystano materiały własne Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Smykowie (diagnoza środowiska, sprawozdawczość, analizy potrzeb) oraz materiały 

przygotowane przez inne jednostki administracji publicznej wg poszczególnych grup problemowych.  

Ponadto wykorzystano materiały i opracowania własne referatów Urzędu Gminy    w Smykowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ogólna charakterystyka Gminy Smyków 

2.1 Władze Gminy Smyków 

Wójt Gminy: Jarosław Pawelec 

Z-ca Wójta Gminy: Jerzy Duda 

Przewodnicząca Rady Gminy: Danuta Jarek 

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: Grzegorz Lesiak 
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Radni Gminy Smyków:  Norbert Czaja, Bernarda Curzytek, Dariusz Janus, Dariusz Kochel, Urszula 

Kochel, Stanisław Kozłowski, Robert Krakowiak, Beata Opara, Andrzej Paluch, Katarzyna Rogula, 

Grzegorz Wanat, Grażyna Węgierek, Wojciech Włoszczyński. 

W skład Rady Gminy Smyków wchodzą następujące komisje: 

1. Komisja rewizyjna. 

2. Komisja planowania, budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa. 

3. Komisja bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. 

4. Komisja przemysłu, gospodarki terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. 

5. Komisja oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych. 

6. Komisja skarg, wniosków i petycji. 

 

2.2 Struktura terytorialna i demograficzna 

Gmina Smyków położona jest w południowej części powiatu koneckiego  

i w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Od północy graniczy z gminą 

Końskie, od wschodu z gminą Stąporków, od południa z gminą Mniów, a od zachodu z gminą 

Radoszyce. 

Mapa 1 – Położenie Gminy Smyków na tle powiatu koneckiego 

 

Żródło: internet 

adres:https://www.google.pl/searchq=mapa+powiatu+koneckiego&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK

Ewi1zbXL9LX0AhVNw4sKHUXyDHYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=728&dpr=1#imgrc=R1bv1WO

JVgOcCM 

 

2.3 Położenie gminy Smyków na tle powiatu koneckiego    

Gmina Smyków licząca ok. 3,8 tys. mieszkańców i obejmująca obszar 62 km2 należy  

w województwie świętokrzyskim do grupy gmin małych, z dominującą funkcją drobno  

obszarowego rolnictwa indywidualnego, o niższej od przeciętnej wojewódzkiej wartości  

produkcyjnej gleb i niskiej towarowości wraz z dość wyraźnym przerostem zatrudnienia  

w rolnictwie w stosunku do średniej wojewódzkiej, wynikającym w znacznej mierze  

z dwuzawodowości większości mieszkańców. Ogólna powierzchnia lasów stanowi 52% ogólnej 

powierzchni gminy – kształtuje się znacznie powyżej średniej wojewódzkiej (średnia lesistość 

województwa 28%), z dominantą funkcji gospodarczej terenów leśnych. Obszar gminy, ze względu 

na walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, został w całości objęty obszarowymi formami 

ochrony wykraczającymi poza jej granice. Korzystnym elementem gminy jest jej usytuowanie na 

trasie drogi krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski – Kielce oraz bliskie sąsiedztwo z prężnymi w 

przeszłości ośrodkami przemysłowymi w Końskich i Stąporkowie, a także dobre powiązanie             i 

stosunkowo niewielka odległość od aglomeracji miejskiej Kielc, które to o środki mogą być 
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potencjalnymi źródłami miejsc pracy. Sprzyja temu również dobrze rozwinięta sieć drogowa. Sieć 

osadniczą gminy tworzy 21 miejscowości z których wyodrębniono 12 sołectw. Powierzchnie gminy 

zamieszkuje 3.840 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 
Tabel  1 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Smyków 

L.p. Miejscowość Liczba osób 

1 Adamów 236 

2 Cisownik 80 

3 Kawęczyn 36 

4 Kozów 336 

5 Królewiec 403 

6 Królewiec Poprzeczny 160 

7 Matyniów 248 

8 Miedzierza 403 

9 Muszczarz 62 

10 Piaski Królewieckie 179 

11 Pokoradz 46 

12 Przyłogi 423 

13 Rozgół 29 

14 Salata 180 

15 Smyków 428 

16 Stanowiska 255 

17 Strażnica 57 

18 Świnków 73 

19 Trawniki 74 

20 Wólka Smolana 58 

21 Zastawie 74 

       Razem:  

3840 
Źródło: dane z Urzędu Gminy Smyków  - Ewidencja Ludności 

 

Struktura wiekowa ludności gminy przedstawia się następująco: 

- w wieku od 0 – 6 lat – 254 osób, 

- w wieku od 7 – 15 lat – 411 osób, 

- w wieku od 16 – 17 lat – 189 osób, 

- w wieku od 18 – 60 lat – 2.325 osób, 

- w wieku powyżej 60 roku życia – 662 osób.    

Problem starzenia się lokalnej społeczności staje się nowym wyzwaniem dla pomocy społecznej.   

Istnieje więc potrzeba podjęcia działań adresowanych do seniorów mających na celu podnoszenie 

jakości życia i wykorzystanie potencjału młodszych oraz opiekuńczych wobec starszych. W gminie 

Smyków do najistotniejszych problemów dotykających seniorów zalicza się: samotność, choroby 

wieku podeszłego, brak wsparcia ze strony rodziny, niedostateczny dostęp do usług opiekuńczych, 

ubóstwo. ograniczenie samodzielności i deprywacja potrzeb. 
 

Wykres 1 – Liczebność populacji na terenie Gminy Smyków w latach 2018 – 2020 
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Źródło: dane z Urzędu Gminy Smyków  - USC 

 

Na terenie gminy Smyków przeważają zakłady małe, zatrudniające do kilku – kilkunastu  

pracowników. Największymi zakładami znajdującymi się na terenie gminy są m.in.:  

1) BUDAR Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., 

2) Feniks Sp. z o.o. w Adamowie, 

3) Ubojnia Drobiu EUROQR Sp. z o.o. w Salacie, 

4) "Janex. PUPH. Momot J." (Tartak w Stanowiskach), 

5) Janusz Grochowski Piekarnia „GROCHLEB” z Kozowa, 

6) Zakład Piekarniczy Stanisław Dróżdż i s-ka, PPUH MADR Stanisław Dróżdż, 

7) PPHU Zofix w Adamowie 

8) Sklep DINO, BIEDRONKA, DELIKATESY CENTRUM 

9) Skład Budowlany PSB – Górecki 

Mieszkańcy Gminy Smyków znajdują również zatrudnienie w jednostkach budżetowych: Urzędzie 

Gminy, placówkach edukacyjnych. Rolnictwo jest dodatkowym źródłem dochodów dla mieszkańców 

gminy. Wg danych GUS w gminie Smyków na koniec 2020 r. w systemie regon zarejestrowanych 

było 193 podmiotów gospodarczych. 

 

2.4 Opieka zdrowotna w Gminie Smyków 

Opieka zdrowotna na terenie Gminy Smyków prowadzona jest przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Smykowie. Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Smykowie prowadzi działalność prywatna apteka. Poniższa tabela przedstawia rodzaj 

poradni działających w SPZOZ w Smykowie. 

 

Tabela 2  - Rodzaj  poradni działających w SPZOZ w Smykowie 

L.p. Rodzaj poradni Liczba zatrudnionych specjalistów  

1. POZ Smyków 6 lekarzy  

2. Ginekologiczna 1 lekarz  

3. Dermatologiczna 1 lekarz  

4. Neurologiczna   2 lekarzy  

5. Pediatryczna 1 lekarz  

7. Rehabilitacyjna 3 lekarz  

8. Dział fizjoterapii 2 specjalistów fizjoterapii 

2 mgr rehabilitacji 

 

Źródło: na podstawie danych uzyskanych w SPZOZ w Smykowie 

 

 

2.5 Rolnictwo 

2018 2019 2020

3820

3830

3840

3850

3860

3870

3880

Liczba Ludności
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Gmina Smyków pod względem gospodarczym ma charakter leśno – rolniczy. Funkcją 

wiodącą gminy jest rolnictwo i leśnictwo. Ze względu na dużą przewagę słabych gleb (V i VI klasa 

bonitacyjna) gmina pozyskuje niskie podatki do budżetu. Specyfiką gminy Smyków jest duże 

rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych, które nie dają możliwości pozyskania środków 

finansowych na zabezpieczenie potrzeb bytowych rodzin.   

 

2.6 Infrastruktura edukacyjna   

Analizując sytuację społeczno- ekonomiczną gminy należy również zwrócić uwagę  

na infrastrukturę edukacyjną, kulturalną i zdrowotną. W obszarze polityki społecznej na terenie 

gminy działa szereg instytucji, których główny celem są działania z obszaru pomocy społecznej,       a 

także edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz profilaktyki zdrowotnej. 

 

 Na terenie gminy Smyków funkcjonują następujące jednostki stanowiące bazę oświatową: 

 Szkoła Podstawowa w Królewcu – Królewiec 14; 26-212 Smyków 

 Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Miedzierzy, 

Miedzierza 79; 26-212 Smyków. 

         Łącznie do obu szkół uczęszcza 314 uczniów. W gminie od 2018 roku funkcjonuje Przedszkole 

Samorządowe w Smykowie do którego uczęszcza 74 dzieci oraz Punkt Przedszkolny w Miedzierzy 

do którego uczęszcza 16 dzieci (dane wg stanu na dzień 30.06.2021r.).  Na terenie gminy działają 

dwie świetlice szkolne tj. świetlica przy Szkole Podstawowej w Królewcu                 i Miedzierzy.  

Uczniowie w godzinach pracy szkół mają możliwość spędzania wolnego czasu korzystając z zestawu 

wyposażania świetlic między innymi w tenisa stołowego, gier planszowych, prasy, radia, telewizji. 
 Szkoły podporządkowane samorządowi gminnemu funkcjonują w oparciu o podział terenu 

gminy na rejony szkolne, co łączy się z organizacją dowozu uczniów z odległych miejscowości. 

 

2.7 Infrastruktura kulturalna i sportowa 

  Duże znaczenie w realizacji zadań w obszarze społecznym mają gminne instytucje kultury 

oraz instytucje upowszechniające wśród mieszkańców postawy aktywne zapewniając  

im możliwość uprawiania sportu i rekreacji. 

Na terenie gminy Smyków znajdują się: 

1) Boiska wielofunkcyjne,  ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy i Królewcu, 

2) ORLIK 2012 Zespół Boisk Sportowych w Smykowie, 

3) Boiska wielofunkcyjne ogólnodostępne  w Stanowiskach  i Salacie, Przyłogach, Miedzierzy 

4) Place zabaw w Smykowie, Miedzierzy, Cisowniku, Stanowiskach, Salacie, Matyniowie, 

Adamowie, Trawnikach, Przyłogach, Piaskach Królewieckich, Strażnicy, 

5) Place zabawa i siłownie zewnętrzne przy Szkole Podstawowej w Królewcu i Miedzierzy, 

 Bardzo ważnym aspektem rozwoju, w szczególności młodzieży, jest odpowiedni i szeroki 

dostęp do kultury i lokalnego dziedzictwa, co pozwala na pełne kształtowanie świadomości 

społecznej i patriotyzmu względem „małej ojczyzny”. Baza kulturalna to przede wszystkim wiejskie 

świetlice. Istotnym kapitałem w tej dziedzinie jest Biblioteka Gminna zlokalizowana jest w budynku 

wielofunkcyjnym Urzędu Gminy w Smykowie zajmuje się zaspokajaniem potrzeb czytelniczych i 

informacyjnych mieszkańców gminy oraz gromadzeniem materiałów na temat regionu. Placówka 

dysponuje zróżnicowanym, regularnie uzupełnianym księgozbiorem. 

 Koła gospodyń wiejskich to jedne z najstarszych organizacji społecznych, działają na rzecz 

poprawy sytuacji kobiet wiejskich oraz ich rodzin, m.in. rozwijają przedsiębiorczość kobiet. 

Prowadzą działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, wspiera rozwój 

przedsiębiorczości kobiet, inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy 

kobiet na wsi,  upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania  i racjonalne metody 
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prowadzenia gospodarstw domowych, reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec 

organów administracji publicznej, rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną     i 

regionalną. Na terenie gminy Smyków powstały niżej wymienione koła gospodyń wiejskich: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłogach   

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Kozowie   

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Salacie   

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Królewcu   

5. Koło Gospodyń Wiejskich w Smykowie 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Stanowiskach 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Miedzierzy. 

Ponadto w gminie Smyków prężnie działają stowarzyszenia: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzierzy  

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Przyłogach  

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewcu  

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozowie  

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków  

6. Uczniowski Klub Sportowy „Szmacianka”  

7. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „Smykovia” 

8. Stowarzyszenie Klub Sportowy Smyków 

9. Stowarzyszenie Miłośników Adamowa   

10. Stowarzyszenie „IMPERACTIVE” 

11. Stowarzyszenie „Śladami Hubalczyków”.   

 Głównym celem stowarzyszeń jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 

zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-

kulturalnych,  sportowych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych, działanie na 

rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dbałość                o 

ochronę przyrody i krajobrazu, promocja obszarów wiejskich położonych na terenie gmin,  

promowanie zdrowego stylu życia, dbanie o historię Polski - promowanie patriotyzmu  a także 

wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

 

2.8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

W zakresie ochrony zdrowia i życia na terenie gminy funkcjonuje: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smykowie 26-212 Smyków 91; 

 Ewa Maj Gabinet Stomatologiczny "Novum" – Smyków   

Mieszkańcy gminy Smyków mają dostęp do prywatnej apteki zlokalizowanej w budynku 

wielofunkcyjnym przy Urzędzie Gminy w Smykowie. Najbliższy szpital znajduje się w odległych    

o 20 km Końskich i o 30 km Kielcach. To właśnie w placówkach medycznych zlokalizowanych       w 

wymienionych miastach mieszkańcy gminy mogą korzystać ze specjalistycznego poradnictwa oraz 

badań. Większą dostępność do usług medycznych umożliwiają prywatne gabinety lekarskie. 

 

2.9 Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Smykowie 

Głównym realizatorem zadań pomocy społecznej w gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Smykowie z siedzibą w budynku Urzędu Gminy w Smykowie. Realizuje swoje zadania 

od kwietnia 1992 roku. Został powołany uchwałą Rady Gminy w Smykowie Nr 12/II/92      z dnia 

11 kwietnia 1992 roku. Podstawą prawną funkcjonowania jest Regulamin Organizacyjny Ośrodka 

oraz Statut Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Ośrodek jest jednostką budżetową wykonującą zadania zlecone gminie przez wojewodę oraz 

zadania w ramach środków własnych gminy. Terenem działania jest obszar gminy Smyków. Do 
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wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu 

wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie  upoważniony jest 

Kierownik. Wg stanu na dzień 30.06.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie 

zatrudnienie stanowiło 9 pracowników na umowę o pracę.  Do realizacji zadań wynikających z 

ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zgodnie z art. 110 ust. 11 zatrudniono 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik 

socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej niż trzech pracowników. W Ośrodku jest zatrudnionych 3 

pracowników socjalnych świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających 

wywiady środowiskowe w środowisku zamieszkania. Ponadto Ośrodek zatrudnia inspektora ds. 

świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podinspektora ds. świadczeń wychowawczych, 

osobę realizującą usługi opiekuńcze, asystenta rodziny oraz główna księgową. W związku z tym, że 

GOPS w Smykowie jest małą placówką, pracownicy Ośrodka mają doskonałe rozeznanie                  w 

problemach i potrzebach osób, którym pomagają. Wspólnie mogą zastanawiać się nad najlepszymi 

rozwiązaniami trudnych przypadków. Również podopieczni znają pracowników, mają do nich 

zaufanie i dzięki temu, zwracają się do nich we wszystkich trudnych sprawach. 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie obsługuje Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizuje jej niektóre zadania w ramach gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Smyków.   

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie jest 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 

stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganiu tych 

sytuacji. 

Właściwa diagnoza środowiska, w tym trudności natury fizycznej, psychicznej i społecznej, 

problemów socjalno – bytowych oraz wszelkich wynikających z tego konsekwencji – stanowi 

podstawę świadczenia wsparcia i udzielania stosownych form pomocy. 

Do zadań pomocy społecznej należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych; 

udzielanie pomocy rzeczowej; schronienia; posiłku; ubrania – osobom tego pozbawionym; 

świadczenia usług opiekuńczych; pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne; sprawienie 

pogrzebu; opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także cały 

wachlarz form pomocy pozamaterialnej w ramach pracy socjalnej. 

Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom      i 

rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Są to zadania złożone i trudne. Wymagają bowiem 

uwzględnienia nie tylko aktualnych, doraźnych potrzeb osób i rodzin, lecz także włączenia się w 

realizację takiego modelu pomocy środowiskowej, który polega na mobilizowaniu osób i rodzin do 

aktywnego radzenia sobie z problemami przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału. 

Pomoc środowiskowa zakłada współdziałanie z wieloma podmiotami, m. in. sądem, policją, 

placówkami służby zdrowia, edukacji, poradnictwa, urzędami, organizacjami pozarządowymi itp. 

Klienci pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o niskich dochodach, bezrobotni, 

niepełnosprawni, przewlekle chorzy, osoby niezaradne życiowo, osoby starsze wymagające pomocy.  

Dominująca jednak grupę świadczeniobiorców stanowią bezrobotni, a także osoby niepełnosprawne 

i przewlekle chorzy. 
 

3. Diagnoza problemów społecznych występujących  na terenie gminy Smyków   

W Gminie Smyków według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. objęto wsparciem 125 rodzin, 

liczba osób w tych rodzinach stanowią 294 osoby. Z dokonanej analizy wynika, że 7,66% ogółu 

mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 

 
Tabela 3 - Liczba i rodzaj świadczeń pieniężnych na terenie gminy Smyków wg, stanu na 31.12.2020 r. 

Rodzaj świadczenia 2020   
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Liczba świadczeń Liczba rodzin Liczba osób         

w rodzinach 

Niepieniężne 63 41 153 

Pieniężne 121 118 278 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie za 2020 r. 

  

W 2020 r. głównymi powodami przyznania świadczeń były: ubóstwo (84 rodziny), bezrobocie (49 

rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (19 rodzin), niepełnosprawność (58 rodzin), bezradność w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (17 rodzin w tym 

8 rodzin niepełnych i 1 rodziny wielodzietne). 

 

Tabela 4 -  Klasyfikacja powodów udzielania świadczeń w 2020 r. 

   Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 1 84 195 

Sieroctwo 2 0 0 

Bezdomność 3 3 3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 12 68 

W tym: 5 12 68 

Wielodzietność 

Bezrobocie 6 49 140 

Niepełnosprawność 7 58 107 

Długotrwała lub ciężka choroba 8 19 48 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

9 17 34 

W tym: 10 8 20 

Rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 11 1 5 

Przemoc w rodzinie 12 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 13 0 0 

Alkoholizm 14 0 0 

Narkomania 15 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 

16 3 3 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą  

lub zezwolenie na pobyt czasowy 

17 0 0 

Zdarzenie losowe 18 1 1 

Sytuacja kryzysowa 19 0 0 
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Klęska żywiołowa lub ekologiczna 20 0 0 

Źródło:  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie za 2020r. 

 

 Życiu mieszkańcom Gminy Smyków codziennie towarzyszą liczne problemy, które swoim 

zasięgiem obejmują coraz większą liczbę mieszkańców oraz coraz to młodsze pokolenia.                W 

związku z tym społeczność lokalna zmuszona jest do szukania różnych form pomocy poprzez 

zatrudnienie, pracy dorywczej, sezonowej w tym również do korzystania z pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie. 

 W związku z opracowaniem niniejszego dokumentu niezbędna była diagnoza problemów 

społecznych występujących na terenie naszej gminy. Badania realizowano od września do listopada 

2021r. Badania ankietowe zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej gminy 

Smyków pod adresem: www.smykow.pl lub wypełniając ankietę która była dostępna w Urzędzie 

Gminy w Smykowie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie. W badaniu łącznie 

wzięło udział 105 osób. Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk 

związanych bezpośrednio z zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i 

opinii z różnych środowisk. Analizując rozkład próby ze względu na płeć można zauważyć, iż w 

badaniu wzięło udział więcej kobiet (64%) niż mężczyzn (36%). Natomiast ze względu na wiek 

dominował przedział wiekowy ankietowanych w wieku 31-50 lat – 44,2%, w wieku powyżej 50 lat 

– 38,5%, w wieku 19-30 lat – 16,3%, do 18-go roku życia 1%, pod względem wykształcenia 

dominowało wykształcenie zasadnicze zawodowe 28,8%, średni 27,9%, podstawowe 19,2%, wyższe 

12,5%, policealne 10,6%, gimnazjalne 1%.  Jeśli chodzi o status zawodowy: pracuję – umowa o pracę 

23,1%, jestem bezrobotny 21,2%, pracuję dorywczo 16,3%, jestem emerytem/rencistą 10,6%, jest 

rolnikiem 10,5%,  prowadzę własną działalność gospodarczą 7,7%, uczę się 4,8%, praca na umowę 

zlecenia/działo 2,9%, nie pracuję urlop rodzicielski/wychowawczy 2,9%. 

  Na początek zapytano  mieszkańców jak oceniają aktualne warunki życia w Gminie Smyków 

– 11,5 % odpowiedziało bardzo dobrze, 35,5% dobre, 22,1% raczej dobre, 26,95% średnie, 1,9% 

raczej złe, 1,9% złe, 0,1% bardzo złe.   
 

 

 

 

 

 

 

Wykres 2 – Ocena aktualnych warunków życia mieszkańców gminy 

http://www.smykow.pl/
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Źródło: ankieta, opracowanie własne 

 

Następnie zapytano mieszkańców gminy jakie problemy społeczne na terenie gminy najbardziej się 

uwidaczniają, -  wyniki badań ankietowych były następujące: 

1. ubóstwo – 9,4% 

2. bezrobocie – 45,3% 

3. niepełnosprawność  –  6,9% 

4. długotrwała choroba  –  4,4% 

5. alkoholizm –  16,4% 

6. narkomania  –  1,3% 

7. przemoc w rodzinie  – 2,5% 

8. problemy opiekuńczo-wychowawcze  –  1,9% 

9. problemy ludzi starszych – 11,9% 
 

 

 

 

 

 

 

Wykres  3–  problemy społeczne na terenie gminy   

bardzo dobre

dobre

raczej dobre

średnie

raczej złe

złe

bardzo złe
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Źródło: ankieta, opracowanie własne 

 

Jak wynika z powyższych danych dominującym problemem społecznym występującym na terenie 

naszej gminy jest problem bezrobocia, alkoholizmu oraz problemy osób starszych, następnie problem 

ubóstwa, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Natomiast niewielki procent stanowią:  

narkomania, problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie.    

 Identyfikacja problemów społecznych powodująca marginalizację i wykluczenie określonych 

kategorii jednostek i grup społecznych jest warunkiem poprawy sytuacji społecznej mieszkańców 

naszej gminy oraz punktem wyjścia do formułowania celów. 

Poniższa tabela przedstawia najczęstsze powody ubiegania się o pomoc przez osoby              i 

rodziny zgłaszające się do ośrodka pomocy społecznej w latach 2018 –  2020 

 

Tabela 5 -  Powody przyznawania pomocy społecznej w Gminie Smyków w latach 2018-2020 

Lp. Powody trudnej sytuacji życiowej 

 

 

Liczba rodzin objętych pomocą finansową 

 

 2018 2019 2020 

1 Ubóstwo  107 104 84 

2 Sieroctwo  0 0 0 

3 Bezdomność  0 2 3 

4 Bezrobocie  59 51 49 

5 Potrzeba ochrony macierzyństwa  21 16 12 

6 Niepełnosprawność  76 80 58 

7 Długotrwała choroba  18 19 19 

8 Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych          i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

  

24 

 

20 

 

17 

9 Alkoholizm  0 0 0 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Kolumna 1
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10 Przemoc w rodzinie  0 0 0 

11  Narkomania  0 0 0 

12 Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 

 2 3 3 

13 Zdarzenie losowe  1 1 1 

14 Klęska  żywiołowa lub ekologiczna  0 0 0 

 Źródło: opracowanie własne, dane ze sprawozdań GOPS w Smykowie 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najczęstszym powodem występowania o pomoc w latach 2018 – 2020 

oprócz ubóstwa była niepełnosprawność. Wydaje się, że ten rodzaj sytuacji życiowej pociąga za sobą 

głębokie uwarunkowania ekonomiczne i strukturalne, ma charakter zobiektywizowany. Na dalszym 

miejscu pojawiły się: bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego,  długotrwała choroba. Inne rodzaje trudnych sytuacji 

występują rzadko. 
 

Wykres 4 -  Liczba świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej w latach 2018 – 2020 

 

Źródło: opracowanie własne, dane ze sprawozdań GOPS w Smykowie 

 

Jak wynika z powyższego wykresu liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej spada. 

Najmniejsza liczba rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka była w roku 2020 stanowiła 

125 rodzin, w roku 2019 stanowiła 144 rodziny, w roku 2018 stanowiła 145 rodzin. Taki stan 

faktyczny został spowodowany podwyżką kwoty minimalnego  wynagrodzenia za pracę na 

przestrzeni 3 ostatnich lat, co obrazuje poniższa tabela 

 

 

 

 

Tabela 6 -  Zestawienie minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Rok Kwota minimalnego wynagrodzenia za 

pracę 

Minimalnego stawka godzinowa   

2018 2 100 zł. 13,70 zł. 

2018

2019

2020
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2019 2 250 zł. 14,70 zł. 

2020 2 600 zł. 17,00 zł. 

Żródło: https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=kwoty+najni%C5%BCszego+wynagrodzenia+za+lata+2018-2020 

 

 Zaznaczyć należy, że kwoty kryterium dochodowego uprawniające do ubiegania się              o 

pomoc zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

od 2018 roku do nadal pozostają na tym samym poziomie i stanowią : 

- 701,00 zł. - dla osoby samotnie gospodarującej   

- 528,00 zł. - dla osoby w rodzinie.    

 Zachodzi silna korelacja między zjawiskiem ubóstwa a okresem pozostawania bez pracy, 

wykształceniem, obecnością w rodzinie osoby niepełnosprawnej, chorej, liczebnością rodziny (tj. 

trudności materialne w rodzinach wielodzietnych). Problemy te niejednokrotnie kumulują się          w 

wymiarze konkretnego człowieka. 

W najtrudniejszej sytuacji znajdują się zawsze dzieci i młodzież, których obecność               w 

rodzinie wyznacza potrzebę udzielania pomocy w pierwszej kolejności. Korzystnym rozwiązaniem 

jest możliwość finansowania dla dzieci i młodzieży dożywiania w stołówkach szkolnych. Na terenie 

gminy pomoc w formie posiłków realizowano w 3 placówkach oświatowych tj. w Szkole 

Podstawowej w Królewcu, Szkole Podstawowej w Miedzierzy oraz w Przedszkolu Samorządowym 

w Smykowie. Ponadto Ośrodek refundował dożywianie dla dzieci z terenu naszej gminy, a 

uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie innych gmin. Rozmiar udzielania 

pomocy w formie dożywiania  obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 7 -  Liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem w latach 2018 – 2020 

Lp. Rok Liczba dzieci  objętych dożywianiem 

1. 2018 90 

2. 2019 83 

3. 2020 56 
Źródło: opracowanie własne, dane ze sprawozdań GOPS w Smykowie 

 

        Z powyższej tabeli wynika, że najwyższą liczbą dożywianych dzieci w szkołach zanotowano w 

roku 2018, natomiast najniższą w 2020. Liczba dzieci objętych pomocą w formie dożywiania w 

szkole z roku na rok maleje. Spadek liczby uczniów objętych dożywianiem spowodowany jest m. in. 

mniejszą dzietnością rodzin, spadek liczby rodzin wielodzietnych na terenie gminy, podwyżka 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, a tym samym uzyskiwaniem wyższych dochodów przez 

rodziny i nie spełnienie kryterium dochodowego. 
 Szansą dla zmniejszenia skutków ubóstwa jest również pomoc stypendialna dla dzieci           i 

młodzieży. Gmina Smyków przyznaje stypendia według Regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Smyków. 

 Pomoc realizowana jest w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym (tj. zakup 

podręczników, przyborów szkolnych, obuwia, stroju sportowego itp.). Wypłacane kwoty stanowią 

refundację poniesionych wydatków. 

 

Tabela 8 Liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą stypendialną przez Gminę Smyków 

Rok szkolny Ogólna liczba dzieci i młodzieży 
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Rok 2018 

I-VI 

IX-XII 

 

 

160 uczniów 

122 uczniów 

Rok 2019 

I-VI 

IX-XII 

  

127 uczniów 

124 uczniów 

Rok 2020 

I-VI 

IX-XII 

 

126 uczniów 

99 uczniów 

Źródło: Wydział Oświaty Urzędu Gminy w Smykowie 

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że bezrobocie stanowi 

największy problem społeczny w Gminie Smyków, ponieważ potwierdziło to aż 45,3% respondentów 

uczestniczących w badaniach ankietowych. 

  

3.1 Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2021r. wynosiła 187 

osób, w tym 100 kobiet. Z prawem do zasiłku były 52 osoby. Bez pracy powyżej 12 miesięcy były 

81 osób. W porównaniu z grudniem 2020 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 9 osób, o 5 osób 

zwiększyła się liczba osób z prawem do zasiłku. 

 

Tabela 9 - Liczba bezrobotnych na terenie gminy Smyków w grudniu 2020r. i czerwcu 2021r. 

Nazwa ogółem kobiety Zwolnieni z 

przyczyn 

dotyczących 

zakładu pracy 

Z 

prawem 

do zasiłku 

W 

wieku 

18-44 

lat 

Bez pracy 

powyżej 12 

mscy 

Grudzień 2020r. 178 94 5 47 122 73 

Czerwiec 2021r. 187 100 5 52 129 81 

Źródło:  strona bip PUP Końskie 

Bezrobocie rozumiane jest jako zjawisko towarzyszące gospodarce rynkowej, oznaczające brak 

pracy zarobkowej dla osób zdolnych do jej wykonywania i deklarujących chęć jej podjęcia. 

Wyznacznikiem trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin jest bezrobocie zwłaszcza długotrwałe. Brak 

pracy powoduje szybką degradację ekonomiczną, biedę, rozszerza strefę ubóstwa, wywołuje skutki 

psychospołeczne. Brak źródła utrzymania ogranicza możliwość zaspokojenia potrzeb podstawowych 

a tym bardziej uniemożliwia realizację potrzeb wyższego rzędu, konsumowaniu wielu dóbr i usług. 
 Jako główne przyczyny narastania bezrobocia w naszej gminie można wymienić: 

1. duży spadek popytu na siłę roboczą, 

2. zwiększenie wymagań pracodawców dotyczących kwalifikacji zawodowych pracowników, 

3. wyż demograficzny powodujący bezrobocie wśród ludzi młodych, 

4. likwidację nierentownych zakładów, 

5. niewystarczającą dynamikę rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy, 

6. kryzys na rynkach pracy wywołany pandemią COVID-19.   

Czas bezrobocia członka rodziny jest dla wielu gospodarstw domowych szczególnie trudny.           W 

szybkim czasie pojawiają się problemy finansowe, rodzi się konieczność szukania doraźnych metod 

poprawy sytuacji ekonomicznej rodziny. Brak zatrudnienia negatywnie wpływa nie tylko na 

ekonomiczną kondycję rodzin, ale także na pozamaterialne kwestie życia  rodzinnego. Przymusowe 
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pozostawanie bez pracy oraz niemożność znalezienia ponownego zatrudnienia powoli                       i 

systematycznie pozbawiają człowieka poczucia własnej wartości. Stres i utrata stabilności powodują 

często niemożność podejmowania racjonalnych decyzji. Pojawia się apatia                        i zniechęcenie. 

Kobiety odczuwają  większe trudności ze znalezieniem zatrudnienia niż mężczyźni. Wykształcenie, 

co jest zrozumiałe, jeszcze bardziej niż płeć i wiek różnicuje sytuację bezrobotnego na rynku pracy. 
 Z informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich wynika, że stopa  

bezrobocia dla Powiatu Koneckiego na dzień 31.12.2020r. wyniosła 12,7%, natomiast stopa 

bezrobocia w województwie świętokrzyskim wyniosła 8,5%, w Polsce 6,2%.    
 Bezrobocie powoduje zmianę sytuacji społecznej i emocjonalnej całej rodziny, zarówno 

dzieci jak i dorosłych. Częstym zjawiskiem jest izolacja społeczna, ograniczone zostają kontakty 

wszystkich członków rodziny bezrobotnego zarówno ze znajomymi, jak i dalszą rodziną. Bezrobocie 

wpływa także niekorzystnie na układ stosunków wewnątrzrodzinnych, przy czym okazuje się, że 

bezrobocie mężczyzn ma znaczenie bardziej negatywne skutki dla rodziny niż bezrobocie kobiet. 

Bezrobotny mężczyzna doświadcza obniżenia swojej pozycji w rodzinie, utraty autorytetu i silnej 

frustracji, które powodują sięganie po alkohol , co wśród bezrobotnych staje się zjawiskiem 

masowym.   

 Bezrobotni to główni klienci pomocy społecznej. Dominującą i konieczną, chociaż doraźną 

formą pomocy są świadczenia pieniężne. Największą część wypłaconych zasiłków      z pomocy 

społecznej dla osób bezrobotnych to zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

 
 

Tabela 10 - Liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy z pomocy społecznej w latach 2018 – 2020                   

z uwzględnieniem grupy osób bezrobotnych 

 

 

 

Rok 

 

Liczba osób, którym 

przyznano zasiłek 

okresowy 

Liczba osób, którym 

przyznano zasiłek 

okresowy w tym 

z powodu bezrobocia 

 

Kwota wydatkowana na 

zasiłki okresowe z powodu 

bezrobocia 

2018 28 7 13 065 zł. 

2019 27 19 28 329 zł. 

2020 35 15 21 517 zł. 

Źródło: opracowanie własne, dane ze sprawozdań GOPS w Smykowie 

 
Tabela  11 - Liczba osób, którym przyznano zasiłek celowy i w naturze z pomocy społecznej 

 w latach 2018 – 2020 z uwzględnieniem liczby osób, które otrzymały zasiłek specjalny celowy 

 

Rok 

 

Liczba osób, którym 

przyznano zasiłek celowy 

Liczba osób, którym 

przyznano celowy w tym 

specjalny zasiłek celowy 

 

Kwota wydatkowana na 

zasiłki  celowe 

2018 101 9 71 053 zł. 

2019 97 11 72 477 zł. 

2020 97 6 65 760 zł. 

Źródło: opracowanie własne, dane ze sprawozdań GOPS w Smykowie 

Liczba osób którym przyznano zasiłki celowe obejmuje również liczbę osób objętych pomocą         w 

ramach programu wieloletniego w zakresie dożywiania, gdzie 80% kwot świadczeń zostało 

sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa, 20% kwot świadczeń z zadań własnych gminy 

(wkład własny). 

 

3.2 Alkoholizm 

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wynika, iż jednym z głównych problemów jest 

problem alkoholizmu, co potwierdziło 16,4% respondentów biorących udział w ankiecie. Nie jest 

możliwe precyzyjne określenie liczby osób, które nadużywają alkoholu, a także wszystkich tego 
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konsekwencji. Według najnowszej klasyfikacji zespół uzależnienia od alkoholu jest chorobą 

chroniczną i postępującą, która zaczyna się i rozwija bez świadomości osoby zainteresowanej, polega 

na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. 

 Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko do szkód występujących u 

osób uzależnionych, lecz dotyczą także członków ich rodzin. Członkowie z najbliższego otoczenia 

osoby uzależnionej żyją w stanie permanentnego stresu, co staje się przyczyną wystąpienia u nich 

stałych zaburzeń związanych z przystosowaniem, określanych mianem współuzależnienia.                Z 

problemem nadużywania alkoholu pracownicy socjalni spotykają się od wielu lat, niepokojący jest 

jednak fakt wzrastania liczby osób uzależnionych od alkoholu i obniżania wieku pierwszego z nim 

kontaktu. 
 

Tabela 12 – Liczba wniosków skierowanych do GKRPA w Smykowie w latach 2018-2020 

Rok Liczba wniosków skierowanych do GKRPA w Smykowie 

2018 8 wniosków 

2019 9 wniosków 

2020 8 wniosków 

Źródło: dane GKRPA w Smykowie 

 Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczba wniosków skierowanych o leczenie 

odwykowe kształtuje się na podobnym poziomie. Liczba złożonych wniosków nie odzwierciedla 

zjawiska problemu alkoholowego na terenie gminy Smyków. Często wnioski o leczenie odwykowe 

wpływają zbyt późno, co wiąże się z niską skutecznością leczenia, w stosunku do oczekiwań rodziny. 

Powody zbyt małej ilości wniosków składanych do GKRPA o leczenie odwykowe: 

1) brak świadomości społecznej dotyczącej szkodliwości spożywania alkoholu 

2) wstyd, obawa, strach przed ujawnieniem problemu 

3) niechęć do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną. 

Z obserwacji wynika, że liczba skompletowanych wniosków w sprawie leczenia odwykowego nie 

jest tożsama z liczbą osób podejmujących leczenie. W znacznej mierze zależy ona od stopnia 

uświadomienia sobie problemu alkoholowego. 

W rodzinach, które objęte są pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie 

pracownicy dość często obserwują zachowanie dzieci w rodzinach, gdzie jedno lub oboje rodziców 

nadużywa alkoholu, żyją w silnym stresie, doświadczają poczucia niepewności i zmienności 

nastrojów rodziców. Często są świadkami lub ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej. Osoba, 

która wychowuje się w takiej rodzinie, w dorosłym życiu przejawia w funkcjonowaniu 

psychologicznym wiele problemów będących skutkiem urazów z dzieciństwa. Efektem doświadczeń 

wyniesionych z rodziny alkoholowej są pewne schematy zachowań i reakcje emocjonalne, które 

utrudniają szczęśliwe życie i nawiązanie bliskich relacji z innymi ludźmi. 

Problem uzależnień dostrzeżony został również wśród dzieci i młodzieży szkolnej – również 

na poziomie szkół podstawowych, określony został jako mogący zagrozić środowisku lokalnemu. 

Przeprowadzanie programów profilaktycznych, organizacja czasu wolnego, promocja zdrowego 

stylu życia są alternatywą dla zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe cele    

i zadania do realizacji służące zapobieganiu i niwelowaniu problemów związanych                          z 

nadużywaniem alkoholu nie tylko przez dorosłych, ale także młodzież zawarte są w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania ujęte w gminnym 

programie są inicjowane przez GKRPA. Na realizację gminnych programów wykorzystywane są 

środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie mogą 

one być wykorzystane na inne zadania nie mające merytorycznego związku z programem 

profilaktycznym. 

 

3.3 Problemy ludzi starszych 
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 Pozytywne spojrzenie na proces starzenia się społeczeństwa i na starość jako naturalny etap 

życia człowieka ma bardzo duże znaczenie społeczne. Gminna strategia rozwiązywania problemów 

społecznych ma na celu przeciwdziałanie negatywnym stereotypom związanym z wiekiem,  jakością 

życia ludzi starszych, ich podmiotowym i równym traktowaniem oraz udzielanie pomocy      i 

niezbędnego wsparcia w ich codziennym życiu i funkcjonowaniu. 

 Według stanu na dzień 31.12.2020r. w Gminie Smyków kobiety po 60 roku życia stanowiły 

11,2% ogółu mieszkańców gminy, natomiast mężczyźni po 65 roku życia stanowili   6% wszystkich 

mieszkańców gminy. Od wielu lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie jest 

organizatorem i realizatorem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób starszych. Według 

stanu na dzień 31.12.2020r. usługi opiekuńcze na terenie gminy Smyków były realizowane              w 

6 środowiskach. GOPS  w Smykowie nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

dorosłych, ponieważ do chili obecnej nie było takich zgłoszeń. Natomiast  od 2019 r. są świadczone 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka z terenu gminy 

w  zakresie zajęć logopedycznych. Usługi te są świadczone przez osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy zlecenia zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi przez Rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych         z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

 W 2020 r. w związku ze stanem epidemii COVID-19 oraz znaczącym wzrostem zakażeń 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, 

przygotowało program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia Program 

pt.„Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia dla seniorów w wieku 70 

lat i więcej, którzy ze względu na ograniczenie aktywności pozostają w domu oraz nie są w stanie np. 

poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia 

polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, 

obejmujące artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.  

 

  

4. Analiza pytań i odpowiedzi zawartych w badaniu ankietowym wraz z zaleceniami 

 

 Badanie ankietowe realizowano od września do listopada 2021r.  Badania ankietowe zostały 

przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Gminy Smyków pod adresem:  

www.smykow.pl oraz wypełniając ankietę dostępną w siedzibie Urzędzie Gminy w Smykowie            i 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smykowie. W badaniu łącznie wzięło udział 105 osób. 

Zróżnicowany dobór próby umożliwił pogłębienie badanych zjawisk związanych bezpośrednio         z 

zagrożeniami społecznymi na terenie gminy oraz uzyskanie informacji i opinii z różnych środowisk.  

Analizując rozkład próby ze względu na płeć można zauważyć, iż w badaniu wzięło udział więcej 

kobiet (64%) niż mężczyzn (36%). 
 

Zapytano respondentów: Jakie Pana/Pani zdaniem są główne powody bezrobocia w Gminie Smyków? 

trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy 43,5% 

niechęć do podjęcia pracy 20,4% 

brak odpowiednich kwalifikacji 18,4% 

uzależnienia 13,6% 

brak opieki nad dziećmi 3,4% 

inne  (jakie?) ……………………………………………… 0,7% 
 

Z tabeli wynika, że głównymi powodami bezrobocia w gminie jest: 

-  trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy – 43,5%  odpowiedzi respondentów, 

-  niechęć do podjęcia pracy  – 20,4% odpowiedzi respondentów, 

- brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych –  18,4% odpowiedzi respondentów 

 

http://www.smykow.pl/
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Zapytano: Jakie kroki należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych na terenie Gminy 

Smyków? 

organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i robót 

publicznych 
22,7% 

korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności 14,0% 

zwiększania aktywności w poszukiwaniu pracy 38,7% 

szkolenia dotyczące możliwości podwyższenia kwalifikacji zawodowych 10,7% 

współpraca z PUP 13,3% 

inne (jakie?) …………………………………………………… 0,6% 
 

Z analizy odpowiedzi wynika, że należy zwiększyć aktywność w poszukiwaniu pracy wg 38,7% 

respondentów,  zorganizować  prace społeczno-użyteczne, interwencyjne i roboty publiczne 22,7% 

respondentów, stworzyć korzystniejsze warunki do założenia własnej działalności 14,00% 

odpowiedzi. 

 

W odniesieniu do problemu bezrobocia w gminie zaleca się m.in.: 

1) organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i robót publicznych dla dorosłych, 

w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, a także szkoleń z zakresu 

kompetencji kluczowych, dofinansowania do kosztów dojazdu do pracy 

2) rozpowszechniane wśród mieszkańców za pomocą broszur, ulotek i plakatów w miejscach 

publicznych, lokalnych mediach, prasie i Internecie informacji na temat realizowanych przez 

gminę/urząd pracy bądź inne instytucje działaniach mających na celu aktywizację zawodową    

mieszkańców, 

3) identyfikowanie osób pozostających bez zatrudnienia i udzielanie pomocy obejmującej  

pośrednictwo zawodowe, w tym szkolenia z zakresu skutecznego poszukiwania pracy oraz 

różnorodne wsparcie dla osób wchodzących lub powracających na rynek pracy, 

 

4) szkolenia w celu nabycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie odpowiedniego 

zatrudnienia, 

 

5) stworzenie odpowiednich warunków zachęcających do zakładania własnej działalności 

gospodarczej poprzez możliwość skorzystania z ulg podatkowych, ulg w składkach ZUS dla 

młodych/nowych przedsiębiorców,    
 

Zapytano ankietowanych:  Jakie grupy zdaniem Pani/Pana są zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie?  

rodziny i osoby o niskim statusie materialnym 34,2% 

osoby starsze i samotne 29,8% 

rodziny i osoby zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w 

tym rodziny wielodzietne i niepełne 
3,0% 

osoby samotnie wychowujące dzieci 2,5% 

rodziny i osoby dotknięte problemami uzależnień 14,3% 

rodziny zmagające się problemem przemocy domowej 3,1% 

osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny 1,9% 

osoby bezdomne 2,5% 
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rodziny i osoby mające problemy mieszkaniowe 0% 

dzieci i młodzież 3,7% 

osoby opuszczające zakłady karne 5,0% 

inna grupa, proszę wskazać jaka 0% 

 

Z pozyskanych danych ankietowych wynika, że grupą zagrożoną największym wykluczeniem 

społecznym są osoby i rodziny o niskim statusie  materialnym - 34,2% respondentów, osoby starsze 

i samotne - 29,8% respondentów, oraz rodziny i osoby dotknięte problemem uzależnień - 14,3% 

respondentów. 

 

W odniesieniu do problemu grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie zaleca się 

m. in.: 

 

1) stworzenie kampanii społecznej potępiającej różnego rodzaju dyskryminację, a jednocześnie 

propagującej tolerancję, empatię oraz aktywną pomoc osobom wykluczonym 

2) stworzenie form pomocy dla osób ubogich: zasiłki i świadczenia, mieszkania socjalne, zbiórki 

pieniędzy, ubrań, żywności 

3) włożenie wysiłku ze strony szkoły, w celu identyfikacji problemów finansowych                  w 

rodzinach uczniów oraz pomoc tym osobom (darmowe podręczniki, wyprawki szkolne, 

stypendia) 

4) poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej                       i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, starszych, niepełnosprawnych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz stworzenie miejsc wsparcia i poradnictwa dla tych grup 

5) zaleca się zwiększenie materialnej pomocy dla osób starszych 

6) upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im 

możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym, bezdomnym                  i 

zagrożonym ubóstwem 

7) zaleca się także zapewnianie osobom starszym, niepełnosprawnym i innym zagrożonym 

wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz włączania tychże osób     w 

życie zawodowe i publiczne 

8) zaleca się przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych poprzez organizowanie akcji, 

kampanii mających na celu stworzenie pozytywnego obrazu późniejszej fazy życia, odejście 

od stereotypu stary = chory, a także rozwój świadomości społecznej na temat potencjału osób 

starszych 

9) kontynuowanie działań mających na celu wzmocnienie integracji społeczności lokalnych na 

rzecz wspierania rodzin borykających się z różnymi problemami społecznymi, w tym 

zagrożenia przemocą, alkoholizmem, narkomanią 

10) informowanie mieszkańców o różnorakich zajęciach organizowanych czy realizowanych na 

terenie gminy, umożliwiających pożyteczne spędzanie czasu wolnego. 

Zapytano ankietowanych: Co konkretnie należy poprawić, aby w Gminie Smyków rozwiązać podstawowe 

problemy społeczne mieszkańców? 
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poprawę dostępności do opieki medycznej, wprowadzenie gminnych  

profilaktycznych programów zdrowotnych 
14,5% 

zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów 20,9% 

usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 20,3% 

aktywizację społeczną ludzi starszych – organizacja Klubów Seniora, 

Dziennych Domów Pomocy itp 
5,8% 

wsparcie inicjatyw obywatelskich (fundacji i stowarzyszeń prowadzących 

działalność niezarobkową) 
1,2% 

propagowanie idei wolontariatu i tworzenie warunków do jego działania 1,2% 

zwiększenie pomocy bezpośredniej osobom najuboższym (finansowej, 

rzeczowej, usługowej) 
3,5% 

poprawę bezpieczeństwa i ładu publicznego poprzez usprawnienie działań 

Policji (np. zwiększenie liczba patroli policyjnych) 
0,6% 

działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy(monitoring, 

fotoradary, inne) 
3,5% 

podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych 

poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie) 
2,3% 

walkę z patologiami społecznymi (narkomania, alkoholizm, inne środki 

psychoaktywne) 
7,6% 

ograniczenie bezrobocia i jego skutków, działania wspierające tworzenie 

miejsc pracy 
15,0% 

organizację imprez integracyjnych mających na celu aktywizację 

mieszkańców (np. pikniki rodzinne, itp.) 
0,6% 

organizowanie lokalnych programów wspierania mieszkańców (np. grupowe 

ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, stypendia dla uzdolnionych dzieci i 

młodzieży) 

0,6% 

              działania zmierzające do poprawy estetyki gminy 1,2% 

promowanie i wpieranie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej 

(spółdzielnia socjalna, przedsiębiorstwa społeczne) 
1,2% 

Inne : 0% 

 

Zdaniem respondentów aby rozwiązać podstawowe problemy społeczne mieszkańców należy: - 

zwiększyć dostęp do lekarzy specjalistów - 20,9% ankietowanych 

-zwiększyć usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych -20,3%     ankietowanych, 

-  podjąć działania w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków - 15,1% ankietowanych. 

 

W odniesieniu do rozwiązań w zakresie występujących problemów społecznych w gminie zaleca 

się m. in.: 

1) zatrudnienie większej liczby lekarzy specjalistów w miejscowym ośrodku zdrowia w celu lepszego 

dostępu do świadczeń medycznych dla mieszkańców gminy, 

2) zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

3) realizacja programów ministerialnych dedykowanych osobom chorym, starszym, 

niepełnosprawnym, 
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4) upowszechnienie wolontariatu – pozyskanie i przygotowywanie wolontariuszy do pracy               

w zakresie świadczenia pomocy m.in. osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, 

zagrożonym ubóstwem, 

5) rekomenduje się zwiększenie pomocy  materialnej dla osób starszych, 

6) organizowanie szkoleń z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w 

celu  podjęcia odpowiedniego zatrudnienia, 

7) system teleopieki (opaski telemedyczne) – pomoc skierowana dla osób starszych, 

niepełnosprawnych, którzy w razie zagrożenia zdrowia i życia, będą mieli możliwość 

natychmiastowego wysłania sygnału alarmowego do całodobowego centrum monitoringu, 

8) zaleca się zapewnić osobom starszym, niepełnosprawnym i innym np. zagrożonym 

wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz włączania tych osób w 

życie społeczne, zawodowe i publiczne. 

 

Zapytano respondentów: Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy w rodzinie? 

znam wiele takich rodzin 11,4% 

znam nieliczne takie rodziny 15,2% 

tylko słyszałem/am o takich rodzinach 34,3% 

nie słyszałem/am o takich rodzinach 39,1% 
 

Zdaniem respondentów na pytanie czy w najbliższym otoczeniu istnieje zjawisko przemocy            w 

rodzinie odpowiedziało: 

- 39,1%  ankietowanych odpowiedziało, że nie słyszało o takich rodzinach, 

- 34,3% ankietowanych odpowiedziało, że tylko słyszało o takich rodzinach, 

- 15,2% ankietowanych odpowiedziało, że zna nieliczne takie rodziny, 

- 11,4%  ankietowanych odpowiedziało, że zna wiele takich rodzin. 

 

W odniesieniu do rozwiązań z zakresu występowania zjawiska przemocy w rodzinie  zaleca się 

m. in.: 
1) zaleca się kontynuowanie prowadzonych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie 

gminy, które obejmują wszystkie grupy mieszkańców. Należy podkreślić, że skuteczne 

rozwiązywanie problemu przemocy domowej, alkoholizmu czy narkomanii zależy nie tylko 

od podmiotów i instytucji, które działają w tym zakresie, lecz także od społeczności lokalnej 

2) należy uruchomić poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne, terapeutyczne  dla 

osób doznających przemocy domowej oraz dla osób którzy są sprawcami przemocy domowej, 

także dla osób wykluczonych społecznie ze względu na uzależnienia, 

3) stworzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy oraz uzależnionych                       i 

współuzależnionych, 

4) organizacja pikników rodzinnych/imprez integracyjnych/spotkań rodzinnych – tego typu 

działania profilaktyczne będą miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, to dobra okazja, 

aby rodzina mogła spędzić wspólnie czas wolny, 

5) organizowanie kampanii informacyjnych w miejscowych szkołach z zakresu  przemocy, 

agresji wśród rówieśników. Kampanie będą miały na celu nie tylko poszerzenie wiedzy na 

temat przemocy, ale także uświadomienie dzieciom i młodzieży, że ich obowiązkiem jest 

odpowiednia reakcja w sytuacji, gdy są świadkami tego typu zachowania 
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6) promowanie wartości rodzinnych, przeciwdziałanie oraz zapobieganie zjawisku przemocy 

domowej oraz nie stosowania używek, które niejednokrotnie są przyczyną występowania 

przemocy, 

7) edukacja publiczna poruszająca kwestię konsekwencji prawnych, zdrowotnych                       i 

społecznych, które są wynikiem stosowania stosowania przemocy domowej. 

 

Zapytano ankietowanych: Jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej? 

zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego 34,7% 

organizowanie ogólnodostępnych akcji społecznych 9,7% 

leczenie uzależnień 45,1% 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach  udzielających pomocy 7,3% 

uczestnictwo w grupach wsparcia 1,6% 

inne (jakie?) „eksmisja” 1,6% 
 

Na pytanie jakie działania byłyby najskuteczniejsze wobec ofiar przemocy domowej: 

- 45,1% respondentów odpowiedziało, że leczenie uzależnień, 

- 34,7% zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego. 

 

W odniesieniu do rozwiązań w zakresie najskuteczniejszych rozwiązań wobec osób doznających 

przemocy domowej zaleca się m. in.:   
1) utworzenie poradnictwa dla rodzin z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla 

osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc, wykluczonych społecznie z uwagi na 

uzależnienia, 

2) stworzenie grup wsparcia dla osób doznających przemocy oraz uzależnionych                                i 

współuzależnionych od alkoholu, 

3) utworzenie grupy AA w celu motywowania do utrzymania abstynencji, 

4)  promocja zdrowego stylu życia za pośrednictwem kampanii informacyjnych, programów 

profilaktycznych, 

5) opracowanie i prowadzenie działań profilaktycznych z uwzględnieniem istotnej roli telewizji         i 

Internetu w kształtowaniu postaw i opinii względem substancji odurzających, 

6) zwiększenie świadomości rodziców lub opiekunów w zakresie konsekwencji spożywania alkoholu 

przez osoby niepełnoletnie. 

 
Zapytano mieszkańców: Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży dostrzegacie Państwo 

najczęściej?   

zaniedbania wychowawcze 19,9% 

zaniedbanie socjalne (niedożywienie, higiena) 2,6% 

sieroctwo 0,6% 

trudności w przystosowaniu młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo -

wychowawcze i rodziny zastępcze 
2,6% 

przemoc ze strony rodziców 5,1% 

demoralizacja 19,3% 

bezproduktywne spędzanie czasu wolnego 14,7% 

narkomania 0,6% 

przestępczość i chuligaństwo 4,5% 
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alkohol i papierosy 30,1% 

inne: 0% 

 

Odpowiedzi mieszkańców były następujące: 

- alkohol i papierosy - 30,1%, 

- zaniedbania wychowawcze - 19,9%, 

- demoralizacja - 19,3%. 

W odniesieniu do rozwiązań w zakresie negatywnych zjawisk wśród dzieci i 

młodzieży  zaleca się m. in.:    

1) warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej - aby dać dobry start w dorosłe życie, wolne od 

używek, potrzebne jest ukierunkowanie młodej osoby, aby w świadomy sposób ominęła 

niebezpieczeństwa, które proponuje jej codzienność. Jak wynika z odpowiedzi uczniów, 

często sięgają oni po używki w grupie rówieśniczej, poddając się jej presji.  Punktem wyjścia 

do osiągnięcia tego celu powinno być uświadomienie do czego może doprowadzić stosowanie 

legalnych substancji psychoaktywnych, które torują drogę dopalaczom i narkotykom. Jak 

konstruktywnie radzić sobie z codziennymi problemami i wpływem otoczenia, jak odmawiać, 

gdzie szukać rzetelnej wiedzy i pomocy ? - odpowiedź na te pytania powinny dać właśnie te 

zajęcia. 

2) Podejmowanie działań skierowanych wobec rodziców i nauczycieli, w celu wzmacniania 

ich autorytetu wychowawczego. Ważnym jest, by stali się oni wiarygodnym źródłem 

informacji            i kształtowali prawidłowe postawy podopiecznych. Jest to szczególnie 

istotne ze względu na fakt, iż znaczny odsetek ankietowanych wskazał na szkołę, jako 

miejsce, z którego czerpie wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy. 

3) Promowanie zdrowego stylu życia jako przeciwdziałanie oraz zapobieganie problemom, 

związanym z sięganiem po narkotyki przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Dzięki tego typu 

działaniom, uczniowie oraz dorośli poznają alternatywne modele życia, które pomogą im 

zerwać      z utrwalonym przez nich wzorem postępowania. 

4) Edukacja publiczna, poruszająca kwestię konsekwencji prawnych związanych z 

demoralizacją, agresji i konfliktów rówieśniczych. 

5) Warsztaty lub szkolenia z ekspertami oraz pogadanki z wychowawcą. Badania pokazały, iż 

są to najbardziej lubiane przez uczniów formy profilaktyki. Istotne jest, aby działania 

profilaktyczne kierować do wszystkich uczniów, a także do nauczycieli i rodziców. 

Holistyczne podejście zwiększy skuteczność prowadzonych działań. Ich głównym celem jest 

nauczenie uczniów postawy asertywnej oraz wskazanie interesujących możliwości spędzania 

czasu wolnego w grupie. 

Zapytano mieszkańców: Jakie działania należy prowadzić w rodzinach zmagających się z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi? 

szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 51,1% 

system ulg w usługach gminnych dla rodzin wielodzietnych 6,8% 

pomoc asystenta rodziny 23,3% 

rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin 18,1% 

inne (jakie?) ………………………………………………… 0,7% 
 

Na to pytanie ankietowani odpowiedzieli, że: 

- szersza oferta spędzania czasu wolnego dla rodzin 51,1% respondentów, 

- pomoc asystenta rodziny 23,3% respondentów, 
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- rozwój poradnictwa specjalistycznego dla rodzin 18,1% respondentów. 

 

W odniesieniu do działań jakie należy podjąć w stosunku do rodzin zmagających się                 z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi zaleca się m. in.: 

 

1) organizację rozgrywek i zajęć sportowych, rajdów rowerowych i pieszych, pikników rodzinnych. 

Te formy spędzania czasu wolnego to dobra okazja do tego aby rodzina mogła wspólnie spędzić czas, 

nauczyć się zdrowej rywalizacji, a przy okazji aktywnie uczestniczyć w zajęciach ruchowych 

 

2) zwiększenie dostępności/poszerzenie oferty asystenta rodziny dla rodzin potrzebujących wsparcia 

w zakresie prawidłowej opieki nad dziećmi w momencie pojawienia się problemów opiekuńczo-

wychowawczych, 

 

3) uruchomienie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin poprzez możliwość bezpłatnego 

skorzystania z porad prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, terapeuty uzależnień.    

 
Zapytano ankietowanych: Jakich problemów według Pani/Pana najczęściej doświadczają osoby 

niepełnosprawne? 

       bariery architektoniczne 21,3% 

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 14,8% 

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 12,9% 

problemy psychologiczne 11,1% 

izolacja 15,5% 

brak akceptacji w środowisku lokalnym 4,5% 

            utrudniona możliwość korzystania ze środków publicznych 1,9% 

            bezrobocie 17,4% 

            Inne: „utrudniony dostęp do urzędu gminy” 0,6% 

 

Na to pytanie aż 21,3% ankietowanych opowiedziało, że bariery architektoniczne, 17,4% bezrobocie, 

natomiast 15,5%  izolacja, utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 14,8% ankietowanych. 

 

W odniesieniu do problemów jakich doświadczają osoby niepełnosprawne zaleca się     m. in.: 

1) współpraca z PEFRON, PCPR w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w celu likwidacji 

barier architektonicznych dla osób z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniem 

niepełnosprawności, 

2) współpraca z PUP Końskie oraz przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne           w 

zakresie propozycji pracy dla osób niepełnosprawnych, 

3) utworzenie Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności 

Zawodowej na terenie gminy, 

4) organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych w instytucjonalnych placówkach wsparcia czy 

świetlicach wiejskich, 

5) wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez możliwość realizacji usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania,   

6) wspieranie/pomoc oferowana przez wolontariuszy osobom z niepełnosprawnościami. 

 

Zapytano mieszkańców: Jakie działania ułatwiłyby osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu 

społecznym na terenie Gminy Smyków? 

większa liczba ofert pracy 42,8% 

likwidacja barier architektonicznych 23,1% 
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zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej 13,8% 

zapewnienie równych szans w dostępie do edukacji, kultury i sportu 10,5% 

utworzenie bezpłatnego punktu wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 7,9% 

zapewnienie większego dostępu do usług opiekuńczych 1,9% 

Inne (jakie?) ………………………………………………….. 0% 
 

Na zadane pytanie ankietowani odpowiedzieli: 

- większa liczba ofert pracy – 42,8% odpowiedzi, 

- likwidacja barier architektonicznych – 23,1% odpowiedzi, 

- zapewnienie wczesnej diagnostyki medycznej – 13,8% odpowiedzi. 

 

W odniesieniu do działań, które należałoby podjąć w celu ułatwienia osobom 

niepełnosprawnym pełniejszy udział w życiu społecznym na terenie Gminy Smyków zaleca się    

m. in.: 

1) współpracę z PEFRON, PCPR w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w celu likwidacji 

barier architektonicznych dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, 

2) współpracę z PUP Końskie oraz przedsiębiorcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne           w 

zakresie propozycji pracy dla osób niepełnosprawnych, 

3) zwiększenie badań profilaktycznych dla osób chorych,  niepełnosprawnych, 

4) prowadzenie działań profilaktycznych - ulotki, broszury, prospekty informujące                            o 

konsekwencjach związanych w zbyt późną diagnostyką chorób. 

 
Zapytano ankietowanych : Jakie problemy społeczne wobec osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na 

terenie gminy? 

brak zajęć, kontaktów z ludźmi w tym samym wieku 20,0% 

problemy zdrowotne 38,2% 

samotność – izolacja 10,9% 

brak zagospodarowania wolnego czasu 10,9% 

niewystarczający zakres usług opiekuńczych 7,3% 

ograniczona zdolność do samoobsługi 1,8% 

brak miejsca spotkań 6,1% 

niska aktywność/zaangażowanie społeczne 4,8% 

inne: 0% 

 

Ankietowani odpowiedzieli: 

- problemy zdrowotne - 38,2% 

-  brak zajęć, kontaktów z ludźmi w tym samym wieku - 20%   

- samotność – izolacja oraz  brak zagospodarowania wolnego czasu - 10,9% . 

 

W odniesieniu do najważniejszych problemów społecznych występujących  wśród  osób 

starszych zaleca się  m. in.: 

1) zatrudnienie większej liczby lekarzy specjalistów w miejscowym ośrodku zdrowia w celu 

lepszego dostępu do świadczeń medycznych i zdrowotnych dla mieszkańców gminy, 

2) upowszechnienie wolontariatu – przygotowanie wolontariuszy i zapewnianie im 

możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, 
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3) zaleca się także zapewnianie osobom starszym, niepełnosprawnym i innym zagrożonym 

wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz włączania tych osób w 

życie społeczne, zawodowe i publiczne, 

4) utworzenie klubu seniora, środowiskowego domu samopomocy, zakładu aktywności zawodowej 

na terenie gminy, 

5) organizacja zajęć dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w instytucjonalnych 

placówkach, świetlicach wiejskich. 

 

Zapytano mieszkańców: Jakie działania umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu społecznym na 

terenie Gminy Smyków? 

profilaktyka zdrowotna dla osób starszych 46,8% 

zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej 19,6% 

organizowanie imprez dla seniorów 12,6% 

uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych 12,6% 

rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych 8,4% 

inne (jakie?) ………………………………………… 0% 
  

Ankietowani odpowiedzieli, że: 

- profilaktyka zdrowotna dla osób starszych - 46,8%, 

- zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy społecznej  - 19,6%, 

- organizowanie imprez dla seniorów oraz  uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób 

starszych - 12,6%. 

W odniesieniu do działań, które umożliwiłyby osobom starszym pełniejszy udział w życiu 

społecznym zaleca się  m. in.:   

1) zatrudnienie większej liczby lekarzy specjalistów w miejscowym ośrodku zdrowia w celu 

lepszego dostępu do opieki medycznej,leczniczej,  rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy, 

2) upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im 

możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym, 

3) zwiększenie badań profilaktycznych dla osób starszych, 

4) prowadzenie działań profilaktycznych - ulotki, broszury, prospekty informujące                            o 

konsekwencjach związanych w zbyt późną diagnostyka chorób, 

5) zaleca się także zapewnianie osobom starszym, niepełnosprawnym i innym zagrożonym 

wykluczeniem społecznym form aktywnego spędzania czasu oraz włączania tychże osób w 

życie zawodowe i publiczne, 

6) utworzenie klubu seniora, środowiskowego domu samopomocy, zakładu aktywności zawodowej 

na terenie gminy, 

7) organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych w instytucjonalnych placówkach, świetlicach 

wiejskich. 

 

4.1 Analiza strategiczna SWOT 

Na podstawie przedstawionej diagnozy stanu gminy została przeprowadzona analiza mocnych 

i słabych stron oraz szans i zagrożeń jej rozwoju wynikających z różnych uwarunkowań. Głównym 

narzędziem oceny uwarunkowań jest analiza SWOT. Jest to metoda służąca do badania otoczenia 

organizacji oraz analizy jej wnętrza. Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala 

na określenie siły i słabości gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to 

baza umożliwiająca budowanie strategii, słabości to problemy i ograniczenia do pokonania. 
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Zagrożenia to ostrzeżenie przed niepożądanym rozwojem warunków zewnętrznych, szanse to 

wsparcie i inspiracje dla lokalnej polityki społecznej. 

 

Mocne i słabe strony Gminy Smyków 

Mocne strony gminy Smyków Słabe strony gminy Smyków 

Sprawnie funkcjonujący samorząd oraz jego 

pozytywny stosunek do kwestii społecznych. 

Niewystarczający w stosunku do potrzeb budżet 

gminy 

Dobra współpraca instytucji samorządowych         i 

pozarządowych oraz środowiska lokalnego. 

Niewystarczający lokalny rynek pracy 

Dobra współpraca instytucji pomocowych 

gminnych tj. GOPS z instytucjami powiatowymi 

(tj. PCPR, KPP, Sąd Rejonowy, PUP, ZOZ) 

Struktura wiekowa społeczeństwa (starzenie się 

społeczeństwa) 

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pomocy 

społecznej 

Wzrastający poziom alkoholizmu, łatwa 

dostępność alkoholu i papierosów dla nieletnich 

Dobra diagnoza środowiska Przemoc, agresja w rodzinach, wśród dzieci            

i młodzieży 

Osobiste zaangażowanie radnych, osób 

funkcyjnych, reprezentantów społeczności lokalnej 

w dobrą współpracę z GOPS 

Brak infrastruktury pomocy społecznej                 

w zakresie miejsc hotelowych lub noclegowni, 

brak lokali socjalnych 

Wzrost empatii mieszkańców na potrzeby innych 

ludzi 

Zjawisko „dziedziczenia biedy”, roszczeniowość 

postaw beneficjentów pomocy społecznej 

Zwiększony dostęp do informacji poprzez 

rozbudowanie sieci Internet 

Rozpad więzi rodzinnych, 

międzypokoleniowych, niewywiązywanie się      

z funkcji opiekuńczych i wychowawczych. 

Współpraca z Kościołem Katolickim. Brak na terenie gminy instytucji z obszaru 

polityki społecznej np. PCPR, poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna. 

Wzrost liczy organizacji pozarządowych, kół 

gospodyń wiejskich prężnie działających               

w obszarze promocji gminy 

Brak placówek wsparcia dziennego dla osób 

starszych i niepełnosprawnych 

Zapewnienie wszystkim dzieciom z terenu 

gminy dostępu do edukacji przedszkolnej 

Wzrastające zapotrzebowanie na usługi 

opiekuńcze w związku z wzrastająca liczba 

osób starszych na terenie gminy 

Powstanie nowych miejsc pracy na terenie 

gminy poprzez możliwość zatrudnienia  

mieszkańców u lokalnych przedsiębiorców 

Brak wolontariatu. 

Sieć wodociągowa na terenie całej gminy  

Skanalizowane ponad 50% terenu gminy  

Prężny rozwój klubów sportowych na terenie 

gminy, który zaowocował wzrostem 

aktywności fizycznej wśród dorosłych, dzieci i 

młodzieży.   

 

Zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości 

skorzystania z bezpłatnych artykułów 

żywnościowych z banku żywności 
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Analiza szans i zagrożeń Gminy Smyków 

Szanse Zagrożenia 

Pozyskiwanie środków dla gminy Smyków 

(środki pozabudżetowe, inwestorzy, środki z 

UE) 

Utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia 

Tworzenie nowych miejsc pracy przy 

wykorzystaniu oferty i środków PUP tj. prace 

społeczno-użyteczne, prace interwencyjne, 

roboty publiczne, staże, przygotowania 

zawodowe itp. 

Wzrastająca „praktyka” nielegalnego 

zatrudnienia „zatrudnienia w czarnej strefie” 

Powstanie nowych instytucji/placówek 

działających na rzecz niwelowania problemów 

społecznych m.in. żłobek, klub seniora 

Ograniczone środki finansowe spoza gminy 

Zwiększenie środków na pomoc społeczną Niski poziom produkcji rolnej, niska 

opłacalność. 

Podniesienie świadomości roli wykształcenia w 

rodzinach 

Brak jednoznacznie określonej i skutecznej 

polityki walki z bezrobociem i ubóstwem 

Promocja gminy na zewnątrz Mała „przejrzystość” aktów prawnych 

Dobry przepływ informacji, edukacja we 

wszystkich aspektach życia społecznego 

Niski poziom wynagrodzeń 

Wspieranie inicjatyw społecznych, rozwój 

organizacji non profit 

Rosnące koszty utrzymania (w tym koszty 

edukacji) 

Działania informacyjne z zakresu profilaktyki 

uzależnień dla mieszkańców gminy 

Wzrost chorób cywilizacyjnych (m.in. 

alkoholizm, narkomania) 

 Niska skuteczność działań  podejmowanych na 

rzecz osób uzależnionych 

 Niska świadomość i wrażliwość społeczeństwa 

na problemy społeczne 

 

Analiza SWOT pozwala w sposób uporządkowany przedstawić te cechy gminy, które rzutują na 

wybór zaproponowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Pozwala również 

wyznaczyć priorytety, które będą realizowane poprzez konkretne programy. 

Priorytety wyodrębnione zostały przy uwzględnieniu trzech poziomów: 

1) profilaktyka - działania zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

problemu poprzez przeciwdziałanie szkodliwym warunkom, zanim będą one zdolne je 

wywołać 

2) wczesna interwencja - zmierza do wczesnego wykrycia problemu oraz powstrzymania jego 

rozwoju 

3) minimalizacja szkód - ma na celu zapobieganie utrwalaniu się skutków problemu                 i 

ich ograniczanie. 

 

 4.2 Wizja 

Ustalenie wizji rozwoju, która będzie spełniała jak najlepiej oczekiwania społeczności gminy 

przebiegało kilkuetapowo. Warianty wizji rozwoju społecznego gminy Smyków zostały 

wypracowane podczas warsztatów z zespołem zadaniowym. Chcemy, aby gmina Smyków do roku 
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2026 była gminą rolniczo-turystyczną i agroturystyczną z silnie rozwiniętym rolnictwem 

ekologicznym i wysoko zmechanizowanym. Gmina będzie zapewniała dobre warunki życia 

mieszkańcom dzięki zadbanemu otoczeniu, infrastrukturze przyjaznej mieszkańcom (drogi gminne   

i wewnętrzne, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, rozwinięta opieka zdrowotna), 

rozwiniętej bazie rekreacyjnej, kulturowo-oświatowej i rehabilitacyjnej, służącej wszystkim 

pokoleniom mieszkańców oraz turystom i gościom. 

 Zasobami społeczności, które posłużą zrealizowaniu wizji są: 

 kultura lokalna bogata w tradycje regionalne, kultywowane poprzez obrzędy świąt 

kościelnych, narodowych i lokalnych, wydarzenia kulturalne i integracyjne 

 piękno natury nieskażonego środowiska i zabytków, które chcemy chronić. 

  Warunkiem wdrożenia wizji jest rozwój społeczności zarówno w zakresie integracji, 

wykształcenia, jak i liczebności (np. zmniejszenie migracji, zwiększenie przyrostu naturalnego, 

osiedlanie się nowych mieszkańców). 

  Wizja rozwoju społecznego gminy Smyków zakłada zrównoważany rozwój społeczny           i 

gospodarczy z wykorzystaniem naturalnego potencjału społecznego i przyrodniczego gminy. Zakłada 

aktywizację gospodarczą, społeczną oraz poprawę warunków życia mieszkańców gminy. 

 

4.3 Cele główne, sposoby osiągania oczekiwanych rezultatów 

Przedstawione poniżej cele główne są wynikiem wspólnych prac członków zespołu zadaniowego 

uczestniczących w warsztatach, którzy analizowali strategicznie politykę społeczną gminy. Zostało 

sformułowanych 5 celów głównych wraz z opisem działań, wskazano realizatorów działań, źródła 

finansowania, oczekiwane rezultaty oraz termin realizacji.   

 

CEL GŁÓWNY I  - WSPARCIE NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH 

L.

p 

Działania/zadania Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 

1. Kursy zawodowe 

dla      

bezrobotnych/kursy 

przekwalifikowując

e 

PUP, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe, 

firmy prywatne 

(biznes) i inne 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

wzrost 

aktywności 

zawodowej, 

zmniejszenie 

poziomu 

bezrobocia 

 

 

2021-2026 

2. Profesjonalne 

doradztwo 

zawodowe 

PUP, GOPS, 

organizacje 

pozarządowe i 

inne 

budżet państwa, 

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

wzrost 

aktywności 

zawodowej, 

2021-2026 

3. Promocja samo 

zatrudnienia 

i powstawania 

spółdzielni 

socjalnych oraz 

ułatwienie 

warunków 

rozpoczęcia pracy 

na własny rachunek 

gmina, PUP, 

GOPS, 

organizacje 

pozarządowe i 

inne 

budżet państwa, 

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

powstanie 

nowych miejsc 

pracy, 

zmniejszenie 

poziomu 

bezrobocia, 

poprawa 

samoorganizacji 

2021-2026 
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4. Organizowanie prac 

społecznie 

użytecznych, staży 

absolwenckich, 

przygotowania 

zawodowe, 

interwencyjnych i 

publicznych 

gmina, PUP, 

GOPS, jednostki 

organizacyjne 

gminy,  

organizacje 

pozarządowe, 

firmy prywatne 

(biznes)  i inne 

budżet państwa, 

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

wzrost 

aktywności 

zawodowej, 

poprawa sytuacji 

finansowej i 

życiowej osób 

bezrobotnych, 

zmniejszenie 

poziomu 

bezrobocia 

2021-2026 

5. 
Promocja                   

i ułatwienie 

tworzenia grup 

społecznych, 

organizacji, 

stowarzyszeń              

i wolontariatu 

(formalnych i 

nieformalnych) 

gmina, jednostki 

organizacyjne 

gminy, 

organizacje 

pozarządowe i 

inne 

budżet gminy, 

dotacje, wolontariat i 

inne 

powstanie grup 

społecznych 

różnego 

2021-2026 

 

 

CEL GŁÓWNY II -  WSPARCIE NA RZECZ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN 

L

.p 

Działania/zadania Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 

1. Promocja zdrowego 

wolnego od 

uzależnień stylu 

życia 

GKRPA, GOPS, 

Policja, 

Kuratorzy 

społeczni, 

zawodowi, 

szkoły 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

świadome 

zdrowe i wolne 

od uzależnień, 

społeczeństwo 

2021-2026 

2. Podejmowanie 

działań 

edukacyjnych 

skierowanych do 

sprzedawców 

napojów 

alkoholowych 

GKRPA, GOPS, 

Policja, 

Kuratorzy 

społeczni, 

zawodowi 

środki własne Przeszkoleni i 

tym samym 

świadomi 

zagrożeń oraz 

odpowiedzialnoś

ci za sprzedaż 

alkoholu osobom 

nieletnim lub 

nietrzeźwym 

pracownicy i 

właściciele sklep 

2021-2026 

3. Prowadzenie 

profilaktycznej 

działalności 

informacyjnej i 

edukacyjnej w 

zakresie 

GKRPA, GOPS, 

Policja, 

Kuratorzy 

społeczni, 

zawodowi 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Osoby  

uzależnione, 

współuzależnion

e i ich rodziny   

2021-2026 



34 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych 

 

 

4. Zwiększenie 

pomocy 

terapeutycznej i dla 

osób uzależnionych 

od alkoholu 

GKRPA, GOPS, 

UG 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Zatrudnienie 

specjalistów        

z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień 

2021-2026 

5. Diagnoza i 

monitorowanie 

problemów 

alkoholowych w 

gminie oraz 

ewaluacja    

prowadzonych 

działań 

profilaktycznych       

i naprawczych 

GKRPA 

GOPS 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Położenie 

większego 

nacisku na 

profilaktykę w 

zakresie 

przeciwdziałania 

nałogom 

szczególnie 

wśród dzieci i 

młodzieży, oraz 

baczniejsze 

monitorowanie 

problemu wśród 

rodzin 

dotkniętych 

nałogiem 

alkoholowym 

 2021-2026 

6. Zwiększenie 

dostępu do spotkań 

grupy AA 

GKRPA 

GOPS, GKRPA, 

NGO 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba spotkań 

grupy AA 

2021-2026 

7. Utworzenie punktu 

konsultacyjnego dla 

osób uzależnionych, 

współuzależnionych 

i ich rodzin 

GKRPA 

GOPS, GKRPA, 

NGO 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba punktów 

konsultacyjnych 

dot. uzależnień 

2021-2026 

8. Współpraca z 

zakładem leczenia 

odwykowego 

GKRPA 

GOPS, GKRPA, 

NGO 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba 

wspólnych 

inicjatyw 

2021-2026 

9. Realizowanie 

programów 

profilaktycznych      

w szkołach 

GKRPA 

GOPS, GKRPA, 

NGO, szkoły 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba 

programów 

profilaktycznych 

w szkołach 

2021-2026 

 

 

CEL GŁÓWNY III  - WSPARCIE DLA RODZIN MAJĄCYCH PROBLEMY 

WYCHOWAWCZE 

L.

p 

Działania/zadania Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 
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1. Organizowanie 

zajęć rozwijających 

zainteresowanie 

dzieci i młodzieży, 

takie jak: 

muzyczne, 

taneczne, 

plastyczne, 

rękodzielnicze, 

teatralne, sportowe, 

komputerowe i 

inne. 

GOPS,  UG, 

szkoły, świetlice, 

NGO 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

podejmowanie 

takich działań 

wpłynie 

pozytywnie na 

rodziny mające 

problemy 

wychowawcze  

od codziennych 

problemów i 

trudności 

występujących    

w rodzinie, 

działania te mają 

na celu wsparcie 

osób / rodzin z 

problemami 

wychowawczymi 

udzielenie 

pomocy 

i wsparcia 

 

 

2021-2026 

2. Świetlice czynne 

po lekcjach w 

każdej 

miejscowości 

GOPS,  UG, 

szkoły, świetlice, 

NGO 

 środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

miejsca 

pożytecznego 

spędzania czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży, 

wyrównywanie 

szans 

edukacyjnych, 

wspólna zabawa, 

wzrost poczucia 

własnych 

wartości, opieka 

nad dzieci 

podczas 

nieobecności 

dorosłych              

w domu 

2021-2026 

3. Przedszkola             

i żłobki dla 

najmłodszych 

UG, szkoły, NGO 

 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

poprawa 

warunków 

lokalowych 

istniejących 

punktów 

przedszkolnych,   

przedszkola 

czynne 8  godzin 

dziennie, łatwa 

dostępność, 

lepszy start dzieci 

już od wieku  

przedszkolnego, 

wyrównywanie 

2021-2026 
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szans 

edukacyjnych, 

utworzenie 

żłobka na terenie 

gminy 

4. Ścieżki rowerowe 
Szkoły, NGO, 

UG, 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

pożyteczne 

spędzenie czasu, 

integracja 

społeczności, 

poprawa 

stosunków 

międzyludzkich, 

poznanie 

własnego regionu 

2021-2026 

5. Boiska i hale 

sportowe dla 

wszystkich 

UG, szkoły, NGO 
 środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

zagospodarowani

e czasu wolnego 

dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych 

poprzez 

wspólny, aktywny 

wypoczynek, 

rozbudzanie         

i rozwój 

zainteresowań 

dyscyplinami 

sportowymi, 

poprawa 

sprawności 

fizycznej i 

zdrowia, 

wszczepienie 

zdrowych 

 nawyków 

poprzez 

uprawianie 

sportu, 

uświadomienie 

jakie korzyści 

można 

zaczerpnąć 

prowadząc 

aktywny tryb 

życia, 

wyładowanie 

agresji na boisku 

a nie na innych! 

rozwijanie 

sprawności, 

umiejętności i 

2021-2026 
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współzawodnictw

a 

 

 

CEL GŁÓWNY IV -  POMOC DLA RODZIN ZAGROŻONYCH ZJAWISKIEM 

PRZEMOCY DOMOWEJ 

L.p Działania/zadania Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 

1. Tworzenie grup 

wsparcia dla osób 

doznających 

przemocy domowej 

i ich rodzin 

GKRPA, GOPS, 

UG, Policja, 

szkoły, Zespół 

Interdyscyplinarn

y, szkoły 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

pomoc dla rodzin 

i osób 

doznających 

przemocy 

domowej poprzez 

rozmowę, porady, 

zorganizowanie  

bezpłatnych 

szkoleń 

specjalistycznych 

dla rodzin, w 

których 

występuje 

przemoc w 

rodzinie,  

zorganizowanie 

zajęć z dziećmi   

stymulując ich 

rozwój w 

obszarach 

rozwoju 

społecznego i   

osobistego, 

zorganizowanie 

zajęć/pogadanek  

z rodzicami 

 

 

2021-2026 

2. Uruchomienie 

telefonu zaufania 
UG, Policja, 

GOPS,   Zespół 

Interdyscyplinarn

y 

 środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

 możliwość 

skorzystania 

 z bezpłatnych 

porad 

telefonicznych 

dla osób 

doznających 

przemocy         w 

rodzinie w celu 

przezwyciężenia 

leku, strachu i 

milczenia.. 

2021-2026 

3. 

 

 

 

Udzielanie pomocy 

osobie doznającej  

przemocy             w 

rodzinie 

UG,Policja, 

GOPS,  Osrodek 

Zdrowia, Zespół 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

 udzielenie 

pomocy 

 poprzez pomoc 

materialną, 

2021-2026 
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4. 

 

 

Udzielanie pomocy 

osobom stosującym 

przemoc                 

w rodzinie 

Interdyscyplinarn

y 

UG, Policja, 

PCPR, Zespół 

Interdyscyplinarn

y, GOPS 

 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

prawną, opiekę 

lekarską, 

pomoc 

psychologiczną... 

podjęcie działań 

wobec 

sprawców 

przemocy, 

  

możliwość 

skorzystania         

z  zajęć 

korekcyjno-

edukacyjnych, 

udzielanie 

pomocy 

specjalistycznej      

w tym 

psychologicznej i 

terapeutycznej, 

uświadamianie o 

konsekwencjach 

karnych 

wynikających ze 

stosowania 

przemocy 

domowej wobec 

członków 

rodziny. 

 

 

 

2021-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL GŁÓWNY V  - WSPARCIE DLA OSÓB 

STARSZYCH,NIEPEŁNOSPRAWNYCH   

L.p Działania/zadania Realizatorzy Źródło 

finansowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

Termin 

realizacji 

1. Tworzenie 

placówek 

dziennego pobytu   

w tym m.in. 

Klubów, Śds-ów,  

ZAZ-ów,                    

i innych  placówek 

dla osób starszych      

i 

niepełnosprawnych   

GOPS, UG,  

NGO 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

 Liczba miejsc 

dziennego pobytu 

dla osób 

starszych   i 

niepełnosprawnyc

h 

2021-2026 

2. Inicjatywy 

edukacyjno-

kulturalne 

sprzyjające 

integracji 

społeczności 

UG, szkoły, 

GOPS, NGO 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba inicjatyw 

społeczno-

kulturalnych 

2021-2026 
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lokalnej  m. in. 

wieczór wigilijny, 

festyny rodzinne        

i spotkania 

integracyjne 

3. Wspieranie i 

rozwój 

wolontariatu 

GOPS, UG, 

NGO 

 

 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba inicjatyw 

promujących 

wolontariat 

2021-2026 

4. Rozwijanie usług z 

zakresu 

profilaktyki 

ochrony zdrowia 

oraz świadczeń 

socjalnych dla 

osób starszych i 

niepełnosprawnych 

GOPS, NGO, 

UG, 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba usług            

z zakresu  z 

zakresu 

profilaktyki              

i świadczeń 

socjalnych dla 

osób starszych  i 

niepełnosprawnyc

h 

2021-2026 

6. Wsparcie realizacji 

usług 

opiekuńczych 

obejmujących 

pomoc w 

zaspokajaniu 

codziennych 

potrzeb życiowych, 

pielęgnację oraz 

zapewnienie 

kontaktu z 

otoczeniem   

GOPS, UG, 

NGO 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba usług 

opiekuńczych, 

liczba 

zrealizowanych 

godzin usług w 

środowisku, 

liczba 

zatrudnionych 

opiekunek 

2021-2026 

7. Zatrudnienie 

asystentów osób  

niepełnosprawnych 

GOPS, NGO, 

UG 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba 

zatrudnionych 

asystentów, liczba 

zrealizowanych 

godzin usług w 

środowisku, 

2021-2026 

8. Wspieranie 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych 

m. in. poprzez 

tworzenie 

spółdzielni 

socjalnych, CIS, 

KIS 

GOPS, NGO, 

UG, pracodawcy 

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba 

zatrudnionych 

osób 

2021-2026 

9.   Utworzenie 

wypożyczalni 

sprzętu 

medycznego i 

GOPS, NGO, 

UG,   

środki własne, 

budżet państwa,  

środki pomocowe 

UE, dotacje i inne 

Liczba osób 

korzystających         

z wypożyczalni 

2021-2026 
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rehabilitacyjnego 

dla osób chorych,  

niepełnosprawnych 

 

5. System  monitoringu i  aktualizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych 

           Przeglądy aktualizacyjne Strategii wraz z monitoringiem będą przeprowadzane raz na 3 lata. 

Aktualizacji Strategii będzie dokonywał Zespół Zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 64/2021 

Wójta Gminy Smyków z dnia 02 września 2021r.  Prace nad aktualizacją Strategii będą poprzedzone 

zebraniem informacji na temat skali problemów społecznych, deficytów i zadowolenia z podjętych 

działań w sferze polityki społecznej oraz wszystkich niezbędnych danych dotyczących sytuacji 

społecznej gminy. Następnie na podstawie zebranych materiałów i wyników monitoringu strategii, 

zostaną opracowane poszczególne elementy strategii, które będą wymagały aktualizacji oraz 

dokonana zostanie weryfikacja i hierarchizacja poszczególnych celów i zadań realizacyjnych. 

Monitoring strategii będzie dokonywany w oparciu o realizację 5  celów głównych: 

-  cel główny I – Wsparcie na rzecz osób bezrobotnych 

-  cel główny II – Wsparcie na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin 

-  cel główny III – Wsparcie dla rodzin mających problemy wychowawcze 

-  cel główny IV – Wsparcie dla rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej   

-  cel główny V – Wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych.   

na podstawie analizy poszczególnych działać/zadań wskazanych do realizacji. 

        Istotnym wymogiem stawianym wszystkim dokumentom strategicznym jest wewnętrzny system 

zarządzania realizacją, określający organizację, zasady i sposoby wdrażania, monitorowania oraz 

ewaluacji. Nie stworzenie tego systemu powoduje, że strategia staje się bardzo szybko dokumentem 

„martwym”. 

W celu sprecyzowania zarządzania realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych należało odpowiedzieć na następujące pytania: 

a) kto będzie odpowiedzialny za koordynację procesu wdrażania dokumentu? 

b) jak często i jakimi sposobami będzie odbywać się ocena jego realizacji? 

c) w jaki sposób i w jakim trybie będzie dokonywana korekta/aktualizacja strategii? 

Opracowując niniejsze „wytyczne” kierowano się założeniem, że proces tworzenia oraz 

wysiłek wdrażania strategii muszą być oparte na tej samej podstawie – partycypacji społecznej. A 

zatem, w naturalny sposób zaangażowanie oraz nabyte doświadczenie członków zespołu 

zadaniowego oraz osób uczestniczących w warsztatach planowania strategicznego powinny zostać 

wykorzystane na etapie wdrażania strategii. 

          Przeglądy aktualizacyjne Strategii będą odbywały się co 3 lata. Każdorazowo będzie to cykl 

prac analogicznych do procesu tworzenia gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

poprzedzonych analizą zmian następujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym (np. nowe 

uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych) oraz 

oceną postępów w realizacji Strategii, w tym poziomu zadowolenia lokalnej społeczności z podjętych 

działań w sferze polityki społecznej. Następnie na podstawie zebranych materiałów (dane 

statystyczne, ankiety, sondaże opinii publicznej) i wyników monitoringu Strategii, zostaną 

opracowane poszczególne elementy strategii, które wymagają aktualizacji, a także dokonana zostanie 

weryfikacja poszczególnych celów głównych oraz zadań realizacyjnych. 

 

5.1 Podmioty zarządzające realizacją strategii 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera cele i zadania, które stanowią 

wyzwanie dla społeczności lokalnej oraz gminnych instytucji publicznych i niepublicznych 

działających          w sferze polityki społecznej. W związku z tym wdrażanie Strategii wymaga ścisłej 
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koordynacji          i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, a efektywność procesu będzie 

zależała             w głównej mierze od podmiotów zarządzających realizacją: 

a) Wójt Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych (JST); odpowiedzialny za bieżące wdrażanie strategii; 

b) Rada Gminy – organ stanowiący; uchwala budżet; pełni nadzór nad realizacją strategii; 

c) doradcy – środowisko odpowiedzialne za doradztwo oraz opiniowanie, stanowiące zarazem 

forum wymiany doświadczeń i pomysłów na rozwój społeczny gminy. 

 

5.2 Instrumenty realizacji Strategii 
Wśród szeregu instrumentów służących realizacji Strategii, należy wymienić instrumenty 

finansowe, administracyjno-prawne, z zakresu promocji i marketingu, monitoringu, a także narzędzia 

służące aktualizacji strategii. 

Głównym instrumentem finansowym służącym realizacji zadań gminy jest jej budżet, 

gwarantujący samodzielność finansową samorządu, uchwalany w formie uchwały budżetowej na 

dany rok budżetowy, stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 

gminy. Możliwość realizacji zadań jest uwarunkowana w głównej mierze zakresem i charakterem 

dochodów budżetowych. Trzeba stwierdzić, że poziom dochodów własnych gminy nie wystarcza w 

stosunku do realizowanych zadań oraz potrzeb społecznych, niezbędny jest zatem sprawnie 

funkcjonujący mechanizm zasilania zewnętrznego budżetu. 

Wdrażając Strategię, Gmina będzie musiała oprzeć się o dostępne programy pomocowe, a 

także prowadzić racjonalną współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi oraz 

sektorem przedsiębiorców. W tym sensie niezmiernie ważna będzie akcja informacyjno-promocyjna 

na temat Strategii i procesów integracji społecznej, wykorzystująca Internet (głównie BIP), prasę 

lokalną, a także promocję i reklamę bezpośrednią (na przykład zapraszanie do udziału w 

przedsięwzięciach samorządowych podmiotów mogących być partnerami w realizacji 

poszczególnych zadań). 
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