
UCHWAŁA NR L-321-2021 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 3 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 2030. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 2021 – 
2030 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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WPROWADZENIE 

 

Jednym z ważniejszych zadań samorządu gminnego jest stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju gospodarczego gminy oraz dążenie do poprawy warunków życia jej 

mieszkańców. Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu 

działań w dłuższej perspektywie są niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji polityki 

społecznej.  

Strategia   Rozwiązywania   Problemów   Społecznych   Gminy   Nędza   na   lata   2021   

–   2030  jest dokumentem określającym najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do 

problemów społecznych na terenie gminy oraz określającym wytyczne dla wdrażania 

planowanych zadań. Badania i analizy przeprowadzone w ramach diagnozy lokalnych zagrożeń 

społecznych występujących na terenie gminy Nędza, dane ze sprawozdań resortowych, z oceny 

zasobów pomocy społecznej, dane statystyczne oraz informacje pozyskane od innych jednostek 

i instytucji stanowiły punkt wyjścia do opracowania niniejszego   dokumentu,   którego   

realizacja   powinna   przyczynić   się   do   rozwiązania   problemów społecznych lub ich 

minimalizowania. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nędza na lata 2021-2030 

została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy. Stanowi przede wszystkim 

podstawę do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w celu poprawy funkcjonowania 

społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem społecznym. Strategia określa misję oraz 

wyznacza cele strategiczne i kierunki   działania.  Przystępując   do   planowania   

rozwiązywania   problemów   społecznych najważniejszym zadaniem jest stworzenie 

możliwości współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej, w 

celu integracji działań. 

W Strategii uwzględniono zakres problematyki społecznej, który ma swoje źródło w 

regulacjach normatywnych. Planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny: 

➢ wsparcie osób z problemem ubóstwa,  

➢ wspieranie rodziny,  

➢ wsparcie osób z niepełnosprawnością,    

➢ profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień,  

➢ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

➢ aktywność i integrację społeczną seniorów,  

➢ promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 
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W opracowanym dokumencie można wyróżnić trzy zasadnicze części: wprowadzającą, 

która zawiera informacje na temat uwarunkowań zewnętrznych  tworzenia strategii oraz ocenę 

stopnia wdrożenia poprzednio realizowanej strategii; analityczno-diagnostyczną, która zawiera 

informacje ogólne dotyczące gminy oraz diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie, 

oraz programową, która zawiera założenia polityki społecznej gminy na najbliższe lata, ujęte 

w formie misji, celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań. 

 

METODYKA OPRACOWYWANIA STRATEGII 

 

Obowiązek opracowania Strategii dla gminy i powiatu nakłada ustawa z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej.1 Wskazuje ona podstawowe elementy Strategii, nie określając 

szczegółowych zasad dotyczących sposobu opracowania dokumentu. Ostateczną decyzję w tej 

sprawie pozostawiono samorządom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dz.U.2020.1876yj. z dnia 2020.10.26 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, s.54, dostęp 

06.05.2021 
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1 PODSTAWY PRAWNE  
 

Strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych  jest  dokumentem uwarunkowanym 

prawnie. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.  zm.).  W  ramach  zadań  własnych  

gmina  opracowuje  i realizuje  gminną strategię  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. Na treść  i realizację  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów  

społecznych  mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich w szczególności:   

✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);  

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);  

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

U. z 2020 poz. 821);  

✓ ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 

111);  

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

U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 

poz. 218 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 

z późn. zm.);  

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 176); 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2133);  

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);  
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✓ ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 326 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685);  

✓ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z 

późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 

z 2017 poz. 2092 z późn. zm.);  

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

2019 r. poz. 2407);  

✓ ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z 

późn. zm.).  

 

Podczas realizacji strategii zajdzie również potrzeba odwołania się do innych aktów 

prawnych, m.in. z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, kultury, i budownictwa socjalnego.   

  

PODSTAWY STRATEGICZNO-PROGRAMOWE   

Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  Gminy  Nędza  jest dokumentem  

zgodnym  z  dokumentami  strategicznymi  i programowymi,  które funkcjonują  na  poziomie  

europejskim,  ogólnopolskim,  wojewódzkim,  powiatowym i gminnym.   

  

1.1 DOKUMENTY EUROPEJSKIE I KRAJOWE   

Europa  2020  –  Strategia  na  rzecz  inteligentnego  i  zrównoważonego  rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu W ramach trzech priorytetów tematycznych strategii, 

której  założeniem jest stworzenie  większej  liczby  miejsc  pracy  i  podniesienie  standardu  

życia,  

przygotowano siedem projektów przewodnich:  

1) „Europejski program walki z ubóstwem”  

2) „Unia innowacji”   

3) „Europejska agenda cyfrowa”   

4) „Młodzież w drodze”   

5) „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”   
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6) „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”   

7) „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”.   

1.2 DOKUMENTY KRAJOWE   

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Nędza uwzględnia zapisy 

poniższych dokumentów krajowych: 

✓ Strategia Długookresowa Kraju Polska 2030. 

✓ Strategia Średniookresowa Kraju Polska 2020. 

✓ Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 

✓ Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. 

✓ Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 

✓ Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020. 

✓  Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2016-2020. 

✓ Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. 

✓ Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 

 

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE NA LATA 2014-2020 (WRF)  

 

Na  wniosek  Komisji  Europejskiej  objęto  Europejski  Fundusz  Rozwoju 

Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności wspólnymi ramami  

strategicznymi  (Wieloletnie  Ramy  Finansowe  (WRF)  na  lata  2014-2020), które  obejmują  

również  Europejski  Fundusz  Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  oraz  Europejski  

Fundusz  Morski  i Rybacki.  Na  podstawie  przyjętych założeń  w  okresie  programowania  

2014-2020  Europejski  Fundusz  Społeczny zapewnia  finansowanie  działań  strukturalnych  

na  rzecz  spójności  gospodarczej, społecznej  i  terytorialnej  w  ramach  czterech  głównych  

obszarów  inwestycji: zatrudnienia,  edukacji,  włączenia  społecznego  i  usprawniania  

administracji publicznej.  Natomiast  Europejski  Fundusz  Dostosowania  do  Globalizacji  

służy do finansowania  pomocy  na  rzecz  pracowników  zwolnionych  w  następstwie poważnej 

zmiany strukturalnej oraz łagodzenia skutków, jakie dla rolników pociągają nowe umowy 

handlowe.   

  

NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (NSIS)  
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Narodowa  Strategia  Integracji  Społecznej  jest  dokumentem,  którego  celem jest pomoc 

w procesie włączania się Polski w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej  

stawiającego  na  modernizację  europejskiego  modelu  socjalnego, inwestowanie  w  ludzi 

oraz  zwalczanie  wykluczenia społecznego. Działania w tym zakresie mają przyczynić się do:  

✓ dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie 

opartym na wiedzy,   

✓ rozwijania  aktywnej  polityki  zatrudnienia  przyczyniającej  się  do  tworzenia 

większej liczby lepszych miejsc pracy,   

✓ modernizacji  systemu  ochrony  socjalnej,  w  tym  systemów  emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej 

koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,   

✓ wspierania  integracji  społecznej,  aby  uniknąć  pojawienia  się  trwale 

zmarginalizowanej  klasy  ludzi  niezdolnych  do  funkcjonowania w społeczeństwie 

opartym na wiedzy.   

  

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (PO WER)  

 

W  perspektywie  finansowej  2014-2020  Europejski  Fundusz  Społeczny 

współfinansuje krajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO 

WER), który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów RP w dniu 8 stycznia 2014 roku. 

Program, który powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia,  włączenia  

społecznego,  edukacji,  szkolnictwa  wyższego,  zdrowia i dobrego rządzenia, wspiera 

innowacje społeczne oraz współpracę ponadnarodową w wyżej wymienionych obszarach, a 

także wdrażanie w naszym kraju „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.  

  

1.3 DOKUMENTY REGIONALNE I LOKALNE   

 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2030”  

jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, uchwalonej 

przez Sejmik Województwa Śląskiego lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego 

dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie 

roku 2030. 
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 CEL STRATEGICZNY A - Województwo śląskie regionem odpowiedzialnej 

transformacji gospodarczej 

Cel operacyjny: A.2. Innowacyjna gospodarka  

• Wsparcie zdolności firm do generowania i wdrażania innowacji oraz 

nowoczesnych  

rozwiązań technologicznych, w tym tworzenie i implementacja usług i 

technologii  

medycznych.  

• Rozwój i aktywizacja oraz przyciąganie zasobów ludzkich, w szczególności w 

obszarach regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz przemysłów 

kreatywnych. 

• Wsparcie szkół wyższych, instytucji i organizacji badawczych, w tym rozwój 

potencjału kadrowego w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych i 

kreatywnych, w tym patentów oraz ich komercjalizacji we współpracy z 

sektorem gospodarczym.  

• Wsparcie uczestnictwa regionalnych podmiotów, zwłaszcza uczelni, w 

europejskiej i globalnej przestrzeni badawczej. 

• Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących firm, w tym start-upów, 

opartych na potencjałach regionu oraz wykorzystujących technologie rozwijane 

w regionie, w szczególności w obszarach regionalnych i inteligentnych 

specjalizacji oraz przemysłów kreatywnych.  

• Wsparcie umiędzynarodowiania, usieciowienia podmiotów regionalnych w 

procesie kreowania innowacji oraz współpracy interdyscyplinarnej. 

Cel operacyjny: A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość  

• Wsparcie tworzenia i rozwój MŚP (szczególnie start-upów), w tym podnoszenie  

kompetencji zawodowych pracowników, jakości usług otoczenia biznesu oraz 

promocja  

produktów lokalnych i tradycyjnych, wspieranie wdrażania technologii 

cyfrowych. 

• Wsparcie produkcji oraz sprzedaży lokalnych produktów rolnych i 

spożywczych na  

lokalnych rynkach, wsparcie dostosowania sektora rolniczego do zmian klimatu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług czasu 

wolnego  

wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne.  

• Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych oraz 

wzmacnianie marek terytorialnych, w tym poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej. 

 CEL STRATEGICZNY B Województwo śląskie regionem przyjaznym dla 

mieszkańca 

Cel operacyjny: B.1. Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych. 

• Podniesienie jakości infrastruktury placówek ochrony zdrowia (w szczególności 

w obszarach deficytowych) oraz podniesienie jakości obsługi pacjentów, w tym 

wykorzystanie nowoczesnych technologii.  

• Aktywna profilaktyka i zapewnienie kompleksowości usług medycznych, w 

szczególności w zakresie chorób cywilizacyjnych i wynikających ze zmian 

demograficznych. 

• Tworzenie atrakcyjnych warunków pracy dla pracowników związanych z 

ochroną zdrowia, w tym wsparcie dla podnoszenia kwalifikacji oraz kształcenie 

nowych kadr. 

• Podnoszenie kwalifikacji kadr i dostosowanie do aktualnych potrzeb systemu 

pomocy społecznej.  

• Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. 

• Podnoszenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie rodziny, w tym 

opieki wytchnieniowej nad osobami zależnymi. 

• Rozwój sektora srebrnej gospodarki (gerontologia) oraz rozwój, integracja i 

koordynacja usług wspierających funkcjonowanie osób niesamodzielnych. 

• Integracja imigrantów poprzez ich włączenie w życie społeczne i zawodowe 

oraz tworzenie więzi w ramach społeczności lokalnych.  

Cel operacyjny: B.2. Aktywny mieszkaniec    

•  Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.  

• Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i infrastruktury kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców. 

• Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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• Wyposażanie przestrzeni publicznych w infrastrukturę umożliwiającą wspólne 

spędzanie czasu przez mieszkańców oraz integrację społeczności lokalnych, w 

tym zapewniającą dostępność urbanistyczno-architektoniczną dla osób ze 

szczególnymi potrzebami.  

• Promocja i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.  

• Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców, w tym osób 

starszych i osób z niepełnosprawnościami. 

• Wsparcie przekwalifikowania zawodowego i nabywania nowych kompetencji 

przez osoby objęte procesem transformacji gospodarczej. 

• Wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz 

regionalnej.  

Cel operacyjny: B.3. Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki  

• Podniesienie jakości i poprawa dostępu do nowoczesnej oferty edukacyjnej na 

wszystkich poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom społecznym i 

gospodarczym, w tym rynku pracy. 

• Wzmocnienie kształcenia kluczowych umiejętności i kompetencji uczniów  

z uwzględnieniem umiejętności emocjonalnych oraz psychospołecznych, 

niezbędnych do funkcjonowania w dorosłym życiu oraz swobodnego poruszania 

się na rynku pracy.  

• Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej na 

wszystkich poziomach nauczania. 

• Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji społeczeństwa 

informacyjnego. 

•  Rozwój współpracy podmiotów edukacyjnych w wymiarze międzysektorowym  

i międzynarodowym, w tym na rzecz dualnego kształcenia zawodowego. 

• Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności ośrodków akademickich i 

placówek szkolnictwa wyższego w regionie. 

• Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty kształcenia ustawicznego oraz 

promocja uczenia się przez całe życie. 
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STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 

2020-2030 

Cel generalny (misja):   

Wysoka jakość życia mieszkańców województwa śląskiego. 

Aktywna społeczność regionalna. 

 

Cele strategiczne i kierunki działań  

Cel strategiczny 1. Aktywna polityka prorodzinna. Wspieranie właściwego funkcjonowania 

rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój  i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza 

osobom zależnym. 

Cel strategiczny 2. Rozwój warunków sprzyjających aktywnemu i pełnemu uczestnictwu osób 

starszych w życiu społecznym. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb starzejącego się 

społeczeństwa. 

Cel strategiczny 3. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr służb społecznych oraz instytucji 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Cel strategiczny 4. Wzmocnienie instytucji, organizacji i innych podmiotów realizujących 

zadania na rzecz włączenia społecznego mieszkańców regionu oraz skuteczności działań w tym 

obszarze. Organizowanie społeczności lokalnej. 

Cel strategiczny 5. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej i solidarnej w integracji społeczno-

zawodowej oraz w dostarczaniu usług społecznych. 

Cel strategiczny 6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 

 „PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA UBÓSTWU  I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU  

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM  NA LATA 2018-2023” 

 

Misją programu jest:      

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu mieszkańców województwa śląskiego 

oraz wspieranie samorządów lokalnych  w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska.   

Cele operacyjne programu to:  

• Cel operacyjny 1: Wspieranie  rodzin  zagrożonych  ubóstwem  i  innymi problemami 

społecznymi. 

• Cel  operacyjny  2: Wzrost  jakości  usług  świadczonych  na  rzecz  dzieci i młodzieży 

pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  
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• Cel  operacyjny  3:  Tworzenie  warunków  do  pełnego  uczestnictwa  osób starszych  

w  życiu  społecznym,  gospodarczym  i  zawodowym  poprzez łagodzenie  i  

przeciwdziałanie  barierom  ograniczającym  ich  aktywność.  

Wzmacnianie dostępu do adekwatnej opieki osób niesamodzielnych.  

• Cel  operacyjny  4:  Zwiększenie  roli  ekonomii  społecznej  w  reintegracji społecznej 

i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

• Cel operacyjny 5: Wzmacnianie  lokalnych  systemów  przeciwdziałania ubóstwu i 

wykluczeniu społecznemu  

• Cel  operacyjny  6:  Promowanie  działań  na  rzecz  readaptacji  społecznej osób po 

pobycie w jednostce penitencjarnej.   

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU 

RACIBORSKIEGO NA LATA 2015 – 2022 

 

1. Cele strategiczne w obszarze: integracja społeczna 

• Budowanie międzyinstytucjonalnej sieci współpracy w rozwiązywaniu 

problemów społecznych; 

• Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców; 

• Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz pomoc osobom w trudnej 

sytuacji; 

• Pozyskiwanie środków zewnętrznych na aktywizację społeczną mieszkańców 

powiatu raciborskiego; 

2. Cele strategiczne w obszarze: rodzina: 

• Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia dla rodzin przeżywających różnego 

rodzaju trudności; 

• Budowa zintegrowanego systemu pieczy zastępczej i wsparcia dla osób 

opuszczających ten system; 

3. Cele strategiczne w obszarze: jakość życia: 

• Tworzenie lokalnej polityki mieszkaniowej 

4. Cele strategiczne w obszarze: zdrowie, osoby starsze, niepełnosprawne 

• Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych i opiekuńczych dla osób 

niepełnosprawnych i seniorów 
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• Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, seniorów oraz promowanie 

zdrowego stylu życia 

5. Cele strategiczne w obszarze: rynek pracy i edukacja: 

• Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy; 
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2 GMINA NĘDZA I JEJ STRUKTURA SPOŁECZNO – 

EKONOMICZNA. 
 

2.1 POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY 

 

Gmina Nędza należy do powiatu raciborskiego, który z kolei przynależy do 

województwa śląskiego. 

Gmina Nędza położona jest w zachodniej części województwa śląskiego w górnym 

biegu rzeki Odry. Graniczy od północy i wschodu z gminą Kuźnia Raciborska, od południa z 

gminą Lyski i miastem Racibórz, od zachodu z położoną za Odrą gminą Rudnik. 

Południowa część gminy ze stawami rybnymi i miejscowościami Łęg, Zawada Książęca i 

Ciechowice przynależy do doliny Odry, która podobnie jak teren wsi Nędza należy do Kotliny 

Raciborskiej. Wschodnia część gminy położona jest na Płaskowyżu Rybnickim, należącym do 

Wyżyny Śląskiej. Obszar gminy przecinają dwie linie kolejowe relacji Racibórz – Kędzierzyn 

i Rybnik – Kędzierzyn. Ponadto istnieją dogodne połączenia drogowe z wszystkimi większymi 

miastami w regionie drogami krajowym nr 422, 919 i 922. 

Siedzibą Gminy jest Nędza. Gmina Nędza zajmuje obszar 5 714 hektarów - tj. 57 km2 ,co 

plasuje ją wśród średnich gmin województwa śląskiego co stanowi 10,48% powierzchni 

powiatu, i 46%powierzchni województwa śląskiego. Ludność gminy Nędza na dzień 

31.12.2020r. wynosi 6.916osób w tym: kobiet – 3.2550 a mężczyzn 3.366.2 

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 130osób na km2 w powiecie 199 osób w 

województwie 369 osób na km2 - dane statystyczne z roku 2019 (GUS). Składają się na nią 

następujące sołectwa:  

• Sołectwo Nędza (niem. Buchenau, 1910–1914 Nensa, do 1910 Nendza, śl. Nyndza) – 

wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie 

Nędza nad Suminą. Miejscowość jest siedzibą gminy Nędza. Liczy  mieszkańców 3.224 

stan na 31.12.2020r. 

W skład sołectwa Nędza wchodzi wieś Nędza, obejmuje obszar 2 313 ha.  

Nędza! Któż wymyślił tak mało pochlebną nazwę dla miejscowości, która dziś jest 

stolicą gminy, jakby tego było mało, także zwącej się Nędza? To pytanie zadaje sobie 

wiele osób trafiających w te gościnne strony. Spieszymy więc wyjaśnić, że odpowiedź 

 
2 Dane Urzędu Gminy w Nędzy 
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nie jest łatwa. W niezwykle bogatej skarbnicy raciborskich legend i podań można 

znaleźć kilka wersji tłumaczących, jak to z tą Nędzą było.3 

• Sołectwo Babice - obejmuje obszar 997 ha. Liczy około 812 mieszkańców. 

 Od Raciborza, miasta powiatowego, dzieli ją 8 kilometrów, od miasta wojewódzkiego, 

Katowic, 85 km.  

Babice położone są na krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego, opadającego ku dolinie 

Odry, w samym sercu ziemi raciborskiej, na zachodnim krańcu jednego z największych 

w Polsce parków krajobrazowych "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich", na trasie Rudy - Racibórz. 

Nazwa Babice prawdopodobnie pochodzi od „Baby” – miejscowego chłopa, który dał 

początek społeczności osady.4  

• Sołectwo Ciechowice – Sołectwo Ciechowice obejmuje obszar 250 ha. Liczy 417 

mieszkańców 

Wieś położona jest na prawym brzegu Odry, naprzeciw Łubowic. Pierwsza wzmianka 

o Ciechowicach pochodzi z 1292 r., w której to mówi się o powinnościach wójta z 

„Czechowicz”. W materiałach datowanych na 1531 r. występuje wieś Czykowitze, a w 

1920 r. nazwa wsi przyjmuje formę Szychowice. Obecna nazwa, czyli Ciechowice 

pojawia się w roku 1945 r. 

Obecnie na Odrze czynna jest przeprawa promowa pomiędzy Ciechowicami i 

Grzegorzowicami, gdyż podczas II wojny światowej istniejący w tym rejonie most na 

Odrze został wysadzony w powietrze.5 

• Sołectwo Górki Śląskie - Sołectwo Górki Śląskie obejmuje obszar 781 ha. . Liczy 989 

mieszkańców 

Wieś położona jest wśród lasów, przy linii kolejowej Nędza – Rybnik, na prawym 

brzegu rzeki Suminy. 

Pierwsza wzmianka o wsi, w której pojawia się nazwa Gurky pochodzi z roku 1642. W 

XIX wieku istniał już folwark Górek należący do majątku Suminiec (dawna nazwa 

 
3 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
4 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
5 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
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Suminy). Obejmował on obszar 2000 mórg lasu i 756 mórg roli. We wsi było 53 

gospodarzy, czynna była szkoła, młyn i tartak.6 

• Sołectwo Łęg – Sołectwo Łęg położone obejmuje obszar 403 ha. Liczy 417 

mieszkańców. 

Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w 1370 r. i brzmiała następująco: „ultra 

Langanam versus Odram”. W 1532 r. wystawiono dokumenty z nazwami Lug i Lenge, 

odnoszącymi się do dzisiejszego Łęgu. W końcu XIX wieku we wsi było 76 gospodarzy 

i 466 mieszkańców, a jej obszar obejmował 414 mórg ziemi ornej.7 

• Sołectwo Szymocice – Sołectwo Szymocice obejmuje obszar 462 ha. Liczy 311 

mieszkańców 

Mała wieś położona wśród lasów przy drodze z Rud do Raciborza. 

Założona została około 1300 r. jako Samotitz. W dokumencie pochodzącym z 1450 r. 

widnieje zapis Ssamoticzom, odnoszący się do wsi. W 1532 r. pojawia się nazwa 

Schamotzitz, która w 1845 r. zmienia się na Schymotzytz. Obecnie stosowana nazwa 

Szymocice obowiązuje od 1945 r. Etymolodzy wywodzą nazwę wsi od niejakiego 

Samoty (znanego w 1425 r.). 

W końcu XIX w. wieś liczyła 158 mieszkańców, stało w niej 25 domów, a do jej obszaru 

należały jedynie 54 hektary ziemi (w tym 44 hektary roli).8 

• Sołectwo Zawada Książęca – Sołectwo Zawada Książęca obejmuje obszar 508 ha. 

Liczy 744 mieszkańców. Rozległa wieś położona na prawym brzegu Odry.  

Zawadę założono w 1310 r., prawdopodobnie jako osadę przy drodze do pobierania 

myta. W 1885 r. we wsi było 110 budynków mieszkalnych, a liczba mieszkańców 

wynosiła 640 (katolików). Do wsi należało 253 ha ziemi, a do folwarku – 147 ha. 

W skład sołectwa Zawada Książęca wchodzi wieś Zawada Książęca.9  

 

 
6 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 

 
7 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
8 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
9 Bindacz Anna, Wawoczny Grzegorz Zbiegiem Suminy. Atrakcje turystyczno-krajoznawcze gminy Nędza, 

Wydawnictwo WAW, Racibórz 2005 
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Sołectwa  są jednostkami pomocniczymi gminy, nad którą nadzór sprawuje wójt gminy 

Nędza, a organem kontrolującym jest komisja Rewizyjna Rady Gminy Nędza składająca się z 

15 radnych.  

2.2 ŚRODOWISKO NATURALNE GMINY NĘDZA 

 

Ze wszystkich gmin wiejskich powiatu raciborskiego gmina Nędza wyróżnia się 

najwyższym stopniem lesistości i jednocześnie najniższym procentem użytków rolnych. 

Wszystkie lasy gminy mieszczą się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie 

Kompozycje Rud Wielkich. Lasy otaczające stawy rybne położone w południowej części 

gminy, stanowią rezerwat przyrody Łężczok. 

Mała przydatność do produkcji rolniczej większości występujących tutaj gleb sprawia, 

że gmina nie jest typowo rolnicza, chociaż rolnictwo rozwinęło się głównie w zachodniej jej 

części, nad rzeką Odrą. Wciąż istnieje realna możliwość prowadzenia efektywnej gospodarki 

rolnej na żyznych madach Zawady Książęcej i Łęgu. Użytki te zasługują szczególnie na 

wykorzystanie ich do produkcji ekologicznej żywności, a także surowców zielarskich i 

farmaceutycznych oraz kosmetycznych. 

Coraz więcej terenów jest zalesianych, co powoduje znaczący wzrost procentu lesistości 

zauważalny nawet w skali jednego roku. Można prognozować, że ogólna lesistość gminy Nędza 

może w najbliższym dziesięcioleciu osiągnąć wartość ponad 60%. Niewątpliwie taka sytuacja 

wpłynie bardzo korzystnie na podniesienie ogólnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

gminy i przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności turystycznej, zwłaszcza że należy ona do 

najczystszych ekologicznie w całym województwie śląskim. 

Takie sołectwa, jak np. Szymocice, Górki Śląskie i Nędza mają już dzisiaj charakter 

rekreacyjny, a tamtejsze tereny przeznaczone są głównie pod zabudowę jednorodzinną i 

wypoczynkowo-rekreacyjną. 

Wśród nowoczesnych placówek znajdujących się na obszarze gminy na uwagę 

zasługuje Leśna Szkółka Kontenerowa wybudowana w Nędzy po katastrofalnym pożarze w 

1992 roku, który strawił ponad 9000 hektarów lasu. 

Szkółka produkuje na wielką skalę sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym, 

wykorzystując najnowszą technologię. Zaspokaja ona potrzeby w zakresie 

wysokokwalifikowanego materiału sadzeniowego, niezbędnego do odtworzenia zniszczonych 

ekosystemów leśnych.  Ponadto umożliwia przebudowę zagrożonych przez przemysł 

monokultur iglastych Górnego Śląska oraz zalesianie gruntów porolnych w ramach Programu 

Zwiększania Lesistości Kraju i rekultywacji terenów przemysłowych. W skład kompleksu 
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szkółki wchodzi także laboratorium mikoryzowe, które produkowanym przez siebie 

biopreparatem „szczepi” sadzonki w celu zainicjowania mikoryzy.10 

 

2.3 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia zarówno w przeszłości, 

teraźniejszości jak i w przyszłości stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, 

na których opierać się będzie polityka rozwoju Gminy. Procesy demograficzne decydują o 

dynamice rozwoju oraz o skali potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji 

demograficznych. 

Według stanu na 30 czerwca 2020, liczba ludności gminy Nędza wyniosła 7.453 osoby, z 

czego 51,42%  stanowiły kobiety, a 48,53% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 6,89% 

ludności powiatu, 0,16% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się 

następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,90%, osoby w wieku 

produkcyjnym 62,87%, a w wieku poprodukcyjnym 19,23%. W latach 2020-2019 liczba 

ludności wzrosła minimalnie.  

 

Tabela .1Podział wiekowy mieszkańców Gminy Nędza w latach 2019 - 2020 

Liczba ludności 

(na koniec roku) 2019 2020 

 mężczyzna kobieta razem mężczyzna kobieta razem 

0-18  642  606 1248 644 613 1.257 

19 32 31 63 42 35 77 

Wiek 

produkcyjny 
2.478 2.250 4.728 2.457 2.229 4.686 

60-64  249 249  262 262 

65-74 272 269 541 287 273 560 

75-79 79 168 247 70 154 224 

80+ 1 1 7 244 361 121 266 387 

   7.437   7.194 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Nędzy 

 
10 https://www.nedza.pl/nasza_gmina/informacje_ogolne 
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Analizując podział wiekowy mieszkańców gminy Nędza, zauważa się minimalny 

wzrost osób w wieku przedprodukcyjnym. Obserwuje się spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym o 42 osoby. Następuje także spadek w roku 2020 osób w wieku poprodukcyjnym 

do roku 2019. 

Kolejnym ważnym aspektem jest ilość urodzin w Gminie. Sytuacja w Gminie Nędza 

dot. urodzin jest stabilna, co obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 2 Urodzenia w Gminie Nędza 

sołectwo 2018 2019 2020 

Babice 7 9 7 

Ciechowice 3 5 5 

Górki Śląskie 4 14 10 

Nędza 37 34 26 

Łęg 5 2 5 

Szymocice  2 5 4 

Zawada Książęca 3 9 8 

razem 61 78 65 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Nędzy 

 

Analizując sytuację demograficzną gminy Nędza nie sposób omówić także ilości 

zgonów. Na terenie gminy obserwuje się znaczy wzrost zgonów – o 20 więcej niż w roku 

poprzednim. Przyczyn może być wiele. Jedna z nich jest starzejące się społeczeństwo, kolejną 

pandemia. 

Tabela 3. Zgony w Gminie Nędza w latach 2018-2020 

Liczba zgonów 2018 2019 2020 

Babice 12 10 16 

Ciechowice 7 6 4 

Górki Śląskie 8 5 13 

Nędza 37 28 34 

Łęg 4 4 4 

Szymocice 5 4 10 

Zawada Książęca 11 14 10 

 84 71 91 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Nędzy 
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W 2020 w Gminie Nędza zawartych zostało  24 małżeństwa w roku 2019 także 24 

małżeństwa; zaś w roku 2018 – 33. Obserwuje się spadek zawieranych małżeństw w naszej 

Gminie.11 

  

2.4 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajdują się: 

• Przedszkole w Nędzy, 

• Szkoła Podstawowa w Nędzy 

• Zespół Szkolno- Przedszkolny w Babicach 

• Zespół Szkolno - przedszkolny w Górkach Śląskich 

• Zespół Szkolno przedszkolny w Zawadzie Książęcej 

• 8 świetlic dla dzieci i młodzieży w tym: 4 przyszkolnych i 4 pozaszkolnych.  

       Na terenie gminy Nędza nie ma żłobka  

 

Dane na temat przedszkoli i szkół w gminie oraz nauczycieli w nich zatrudnionych zawiera 

tabela zamieszczona poniżej. 

 

Tabela 4. Oddziały szkolne i przedszkolne – uczniowie, kadra na terenie gminy Nędza 

szkoła 2017/2018 2019/2020 

 Oddziały uczniowie kadra oddziały uczniowie kadra 

 Szk.P Przed Sz.P Przed  Sz.P Przed Sz.P Przed  

Szkoła 

podstawowa Nędza 
18 - 394 - 38 18 - 342 - 43 

Przedszkole Nędza 
- 4 - 101 9 - 4 - 96 11 

ZSP Babice 
2 2 17 41 10 2 2 19 40  

ZSP Górki  Śląskie 
3 2 26 42 12 3 2 24 49 12 

ZSP ZAWADA 3 3 24 64 14 3 3 28 70 8 

Źródło: Raport o stanie Gminy Nędza 

 

 
11 Dane statystyczne Urzędu Gminy w Nędzy. 
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2.5 ANALIZA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY NĘDZA 

 

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do mieszkania. Zły stan 

mieszkalnictwa w Polsce sprawia, że w ostatnim okresie wiele osób (szczególnie młodych 

rodzin) nie może  skorzystać z tego dobra.  

  Uchwała Rady Gminy z dnia 25 marca 2021, w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza wraz. z załącznikiem w §1 

reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Nędza. 

„§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty 

samorządowej Gmina wynajmuje lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 21czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej dalej ustawą oraz w niniejszej uchwale.  

2. Uchwała  reguluje  zasady  wynajmowania  lokali  mieszkalnych  wchodzących  w 

skład  mieszkaniowego zasobu  Gminy  Nędza  służących  zaspokajaniu  potrzeb  

mieszkaniowych  członków  wspólnoty  samorządowej Gminy Nędza oraz kryteria, jakie 

powinny spełniać osoby ubiegające się o wynajem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Nędza” 12 

Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy.  

1. W zasobach mieszkaniowych gminy Nędza znajduje się 51 mieszkań zlokalizowanych w 

12 budynkach, w tym 4 mieszkania znajdują się w Domu Nauczyciela” i 1 w budynku 

biblioteki, 2 mieszkania w budynku będącym własnością Gminnej Spółdzielni 

„Samopomoc Chłopska" pozostałe 44 mieszkania w budynkach gminnych. Wszystkie 

budynki mieszkalne pochodzą z lat przedwojennych i wymagają znacznych prac 

remontowych a budynek znajdujący się w Nędzy, przy ul. Jana III Sobieskiego 38 nadaje 

się praktycznie do wyburzenia lub kapitalnego remontu.  

2. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 2395,5 m2 i stanowi to niecałe 3% ogólnej liczby 

mieszkań na terenie gminy. Z oceny zasobów wynika, że około 30% mieszkań jest w złym 

stanie technicznym, tj. ok. 18 mieszkań.  

3. W Urzędzie Gminy zarejestrowanych jest 37 podań o wynajem mieszkań. Rocznie zostaje 

zawartych około 3 umów najmu na czas nieokreślony.  

 
12 DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 kwietnia 2021 r. Poz. 2490; 

NR XXXIX-256-2021RADY GMINY NĘDZA z dnia 21 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nędza 
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4. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów Gmina ma obowiązek zapewnić lokale w 

ramach najmu socjalnego, zamienne ( tymczasowe), zaspokoić potrzeby mieszkaniowe 

gospodarstw domowych o niskich dochodach. Do realizacji powyższych zadań Gminie 

niezbędne jest posiadanie ok. 95 lokali mieszkalnych, w tym 20 -30 lokali przeznaczonych 

do najmu socjalnego. Zgodnie z definicją: Umową najmu socjalnego lokalu jest umowa 

najmu lokalu nadającego się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, 

którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy 

nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 

10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

5. Mieszkaniowy zasób gminy w latach 2021-2025 ulegnie zmniejszeniu o mieszkania 

przeznaczone ewentualnie do sprzedaży. Nie planuje się budowy nowych mieszkań. 

 

Tabela 5   Informacja o zasobach lokalowych Gminy Nędza w latach 2018-2020 

  
Rok 2018 

 
Rok 2019  Rok 2020 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

 
46 

 
46  46 

Liczba wniosków złożonych 

na mieszkanie komunalne z 

zasobów gminy   

 

7 

 
7  4 

"w tym z wiersza 1: 

Liczba mieszkań socjalnych 

(lokali)"   

 

5 

 
5  5 

Liczba oczekujących na 

mieszkanie socjalne 

  

 

12 

 
 

12 

  

23 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Nędzy 

 

 

2.6 KULTURA, TURYSTYKA I SPORT 

 

 Gmina Nędza ma dobrze rozbudowana siec instytucji kulturalno – sportowo rekreacyjnych. 

Poniżej omówiono najważniejsze z nich. 

 

2.6.1 KULTURA 

 

Gminne Centrum Kultury w Nędzy jest samorządową instytucją kultury działającą w 

oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz na 

podstawie statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nędza Nr XIV/102/2011 z dnia 
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26.09.2011 roku. Zadania kulturalne Gminnego Centrum Kultury w Nędzy realizowane 

były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy, dotacje celowe 

z JST, środki z programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020” z Narodowego 

Centrum Kultury oraz przychody własne z prowadzonej działalności kulturalnej i 

gospodarczej GCK. 

BAZA LOKALOWA 

−  Siedziba GCK – ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza 

−  Filie Gminnego centrum kultury w nędzy 

• Babice ul. Wiejska 68  

• Zawada Książęca ul. Raciborska 55 

• Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 57  

•  Szymocice ul. Gliwicka 20 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nędzy  wznowił swą działalność. 1 października  2020 

roku. Uniwersytet Trzeciego Wieku to idealne rozwiązanie dla aktywnych, nie znoszących 

nudy i bezczynności seniorów. Oferta skierowana jest do osób po 50. roku życia, emerytów i 

rencistów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej, korzystając z wolnego czasu chcą 

nadal się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na 

poszerzenie wiedzy oraz na rozpoczęcie nauki czegoś zupełnie nowego, związanego z 

zainteresowaniami, czego w czasie aktywności zawodowej pozostawało wyłącznie w sferze 

planów i marzeń. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 

            Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy 

• Babice ul. Wiejska 68 

• Zawada Książęca ul. Raciborska 53 

 

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) lub Mniejszość 

Niemiecka  -    Gminna Grupa Robocza DFK   Babice ul. Wiejska 53 - skład Gminnej Grupy 

Roboczej DFK wchodzą następujące oddziały: DFK nr 16 Babice, DFK nr 17 Szymocice, DFK 

nr 18 Nędza i DFK nr 22 Zawada Książęca, Łęg i Ciechowice. Stowarzyszenie w swych 

szeregach skupia ludność pochodzenia niemieckiego. Jako główne zadania swojej działalności 
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przyjęło nawiązanie do tradycji kulturowych oraz nauczanie języka niemieckiego dzieci 

szkolnych i przedszkolnych. 

 

Chór Parafii Św. Anny w Babicach - Chór został założony w 1978 roku przez proboszcza Ks. 

Bogdana Kicingera. Od początku postawił sobie za cel troskę o właściwy kształt muzyczny 

liturgii. Oprócz działalności we własnej parafii ma kontakty z innymi wspólnotami swojej i 

sąsiednich diecezji, uczestnicząc w spotkaniach liturgicznych i kulturalnych lokalnego 

Kościoła. Poza tym chór odwiedził też Rzym, Lourdes oraz wiele miejscowości Francji i 

Niemiec. Szczególnie dynamicznie rozwija się współpraca z chórami niemieckimi. 

Zespół składa się z mieszkańców Parafii św. Anny w Babicach. W ciągu 20 lat jego 

istnienia przewinęło się przezeń ponad 100 osób. Sporadycznie, poza parafiami, śpiewają w 

chórze uczniowie Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Opolskiego. Na zakończonym 10 stycznia 1998 roku IV Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i 

Pastorałek Będzin 98 chór otrzymał I nagrodę (Grand Prix). Nadmienić należy, że w 

eliminacjach do konkursu startowało 630 zespołów, a w finale wzięło udział 105 zespołów. Był 

to fantastyczny prezent zespołu wyśpiewany w 20 roku działalności. 13 grudnia 1999 roku chór 

z sopranistką Klaudią Cieślik śpiewał w Düren. W koncercie, który odbywał się pod hasłem: 

„Niemiecka gwiazda, polski chór, żydowski temat” prozę Andrzeja Szczypiorskiego 

recytowała wybitna niemiecka aktorka Marianna Sägebrecht. 

 

Zespół dziecięcy Schola Cantorum -Zespół działa w Parafii św. Anny w Babicach. Wprowadza 

dzieci w arkana muzyki kościelnej i liturgicznej. Schola bierze czynny udział w muzycznym 

kształtowaniu parafialnych mszy św., szczególnie świątecznych. Ma jednak w swoim 

repertuarze również piosenki religijne i w tej właśnie dziedzinie osiągnęła znaczące sukcesy, 

jak I nagroda na Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo w Gliwicach, w 1984 roku oraz I 

miejsce Ekumenicznego Festiwalu Twórczości Sakralnej Sacrosong w Krakowie, w 1985 roku. 

Wielu członków scholi z osiągnięciem odpowiedniego wieku przechodzi do chóru – w ten 

sposób tworzy się pewna ciągłość kształcenia w śpiewie. Oprócz oprawy liturgii na działalność 

zespołu dziecięcego i chóru składają się koncerty kolęd, wieczory pasyjne oraz koncerty 

muzyki religijnej. 

 

Schola dziewczęca Parafii św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej - Schola została 

założona na początku lat 60-tych przez ówczesnego proboszcza ks. Ewalda Pelkę. Jej głównym 

zadaniem jest oprawa muzyczna parafialnych liturgii, zwłaszcza świątecznych. Długoletnią 
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dyrygentką scholi była organistka – pani Elżbieta Wypler. Od 1986 roku prowadzeniem scholi 

zajmuje się pani Mariola Brzoska, pełniąca równocześnie funkcję organistki parafii św. Józefa 

Robotnika. Schola jest także swego rodzaju szkołą śpiewu liturgicznego. Przez zespół 

przewinęło się już wiele dziewcząt zawadzkiej parafii. Aktualnie schola liczy 25 członkiń w 

wieku 10–18 lat. Oprócz liturgii parafialnych schola bierze czynny udział w muzycznym 

kształtowaniu liturgii w ramach dekanatu, a nawet diecezji (m.in. podczas wizyty Ojca 

Świętego w Gliwicach). W styczniu 2000 roku zespół wziął udział w Finale VI 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, gdzie otrzymał wyróżnienie w 

kategorii schól parafialnych (ogółem w przesłuchaniach do konkursu brało udział 650 

zespołów, a do finału zakwalifikowały się 102). Na działalność scholi składają się także 

koncerty kolęd i pieśni pasyjnych. 

 

2.6.2 SPORT 

 

Uprawianiu sportu i rekreacji w gminie Nędza służą zarówno obiekty sportowo-

rekreacyjne, jak i naturalne warunki oraz przyroda tego regionu. Na bazę służącą uprawianiu 

sportu i rekreacji w gminie składa się: 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nędzy (dwa boiska sportowe do piłki nożnej, 

hala sportowa, siłownia, sauna)  

•  Boisko ORLIK  ul. Leśna w Nędzy (przy budynku szkoły) 

• Boisko do piłki nożnej w  Górkach Śl.  

• Boisko do piłki nożnej w Babicach 

• Boisko do piłki nożnej w Zawadzie Książęcej 

• Hala sportowa Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy   

• 2 siłownie pod chmurką w Nędzy 

• Siłownia pod chmurką w Gorkach Śląskich. 

 

Propagowaniem kultury fizycznej w gminie zajmują się również działające na jej terenie 

kluby sportowe i stowarzyszenia. Należą do nich: 

 

• LKS 1908 Nędza 

Klub rozpoczął działalność od utworzenia 26 stycznia 1908 r. sekcji gry w palanta. W 

1922 r. została założona sekcja piłki nożnej, a klub przyjął nazwę SV Buchenau, 
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obowiązującą do 1945 r. Drużyna występowała w Kreislidze Ratibor. Założycielem 

klubu był Heinrich Sobetzko. W lutym 1946 roku klub rozpoczął swą działalność pod 

patronatem Odcinka Drogowego PKP Nędza. Jego pierwszym prezesem został Teodor 

Ponanta. Pod nazwą Włókniarz Nędza, klub występował od 1949 r., gdy został przejęty 

przez miejscowy Zakład Roszarniczy. W 1953 roku ówcześni piłkarze odnieśli 

ogromny sukces zdobywając mistrzostwo klasy „B” i awansując do klasy „A” 

województwa opolskiego. W latach sześćdziesiątych nastąpiło przemianowanie na 

LZS, a w 1976 roku powrócono do starej nazwy Włókniarz. W 1982 roku klub 

awansował do klasy „A” w podokręgu Racibórz, zaś w 1986 r. do klasy terenowej. 

Spadek z tej klasy nastąpił na skutek reorganizacji: zlikwidowano klasę terenową, 

tworząc klasę okręgową. W latach 1990–94 LKS występował w klasie „A”. W 1993 

roku drużyna trampkarzy zdobyła mistrzostwo podokręgu Racibórz i odpadła w 

rywalizacji z OZPN Katowice. W dniu 1 lipca 2004 roku klub ponownie zmienił nazwę 

na LKS Baterex Nędza.    

   

• LKS "Zgoda" Zawada Książęca - Początki klubu sięgają lat trzydziestych. Podobnie jak 

w innych miejscowościach Raciborszczyzny, klub rozpoczął działalność sportową od 

gry w palanta. W 1950 roku utworzono sekcję piłki nożnej, która w pierwszych latach 

swego istnienia przeżywała zarówno wzloty jak i upadki, w postaci kilku przerw w 

rozgrywkach. Początkowo drużyna rozgrywała swoje mecze w klasie „C” i „B”. Po 

latach gry w klasie „B”, w sezonie 1979/80 zespół awansował do klasy „A”. W 1982 r. 

powołano Ludowy Klub Sportowy Zgoda Zawada Książęca. Wtedy też klub rozpoczął 

prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoliło na poprawę bazy sportowej (m.in. 

nadbudowano i rozbudowano istniejącą skromna szatnię, tworząc tzw. „Klub 

Olimpijczyka”). W sezonie 1982/83 zespół piłki nożnej uzyskał awans do klasy 

terenowej. Niestety z uwagi na konieczność remontu płyty boiska w Zawadzie 

Książęcej, zespół odbywał treningi i rozgrywał mecze mistrzowskie na stadionie 

miejskim w Raciborzu. Była to jedna z głównych przyczyn spadku formy zawodników 

– po dwóch latach gry w klasie terenowej klub spadł do klasy „A”, w której rozgrywał 

swoje spotkania mistrzowskie. Po pewnym czasie przebywania w klasie ,,A", klub spadł 

do klasy ,,B" i później do klasy ,,C" w której aktualnie walczy o awans. 

 

• LKS Górki Śląskie 
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Zespół Sportowy powołano do życia na zebraniu założycielskim 3 lipca 1949 roku. 

Zamierzenia inicjatorów i pierwszych działaczy były ambitne – zgłoszono aż pięć 

sekcji, a deklaracje przystąpienia do klubu złożyło 84 członków (w tym czasie Górki 

Śląskie liczyły mniej niż 400 mieszkańców). Lekkoatletyka, piłka ręczna i siatkówka 

miały krótki żywot, jedynie piłka nożna przetrwała długie lata. Pierwszy sezon (1950–

51), jak na nowo powstałą drużynę i praktycznie bez zaplecza i możliwości 

finansowych, był dosyć udany. W rozgrywkach klasy „C” drużyna LZS Górki Śląskie 

uplasowała się w połowie stawki. W 13 meczach zgromadziła 14 punktów. Pierwszy 

znaczący sukces sportowy drużyna osiągnęła 10 lat później, bowiem w sezonie 1960–

61 wywalczyła awans do klasy „B”, w której zajmowała przez najbliższe kilka lat górne 

miejsca w tabeli. Lata siedemdziesiąte należały do najgorszych w dotychczasowej 

działalności – cesja zawodników i działaczy z Bogunic spowodowała znaczne 

osłabienie zespołu. Szybko spadł on do najniższej klasy rozgrywkowej, gdzie okupował 

pozycję outsidera rozgrywek. Dopiero w sezonie 1979–80 doszło do przełamania 

długoletniego zastoju, zawodnicy zdołali wywalczyć awans do klasy „B”. Lata 

osiemdziesiąte, a szczególnie ich druga potowa to okres największej „prosperity” 

działalności klubu. Z inicjatywy kilku działaczy, a zwłaszcza Henryka Żyły zmieniono 

statut z LZS na LKS. Klub zaczął prowadzić działalność gospodarczą. Na początku lat 

osiemdziesiątych przystąpiono do budowy stadionu sportowego z pełnym zapleczem. 

W 1986 roku powstała sekcja skatowa oraz druga drużyna seniorów w piłce nożnej. W 

ślad za dokonaniami gospodarczo-organizacyjnymi nie poszły jednak wyniki sportowe. 

Drużyna piłkarska wywalczyła awans do klasy „A” dopiero w sezonie 1986–87. Cztery 

sezony później w 1990 roku Górki Śląskie awansowały do klasy okręgowej, w której 

grały cztery sezony. W 1994 roku drużyna spadła do klasy „A”. 

 

• LKS Spatra Babice 

Pierwszy klub o nazwie "Sparta" istniał już w roku 1951 . Pierwszy mecz Sparty został 

rozegrany z sąsiednimi kolegami z drużyną LKS  Stanica. Drużyna rozpoczęła  grę w 

klasie B najniższej w tym czasie lidze . Mecze rozgrywane zostawały na starym boisku 

w okolicy obecnej żwirowni . W  drużynie  Sparty grało wiele zawodników z Babic.  

Spartanie jak niewiele zespołów w klasie "B" miało mnóstwo nagród . Obecny z-ca 

prezesa Henryk Broża a niegdyś wspaniały bramkarz zdobył I miejsce w kwalifikacji 

"ZŁOTE BUTY " w sezonie1978/1979 . Historycznej Sparcie powodziło się nie 

najgorzej ale jednak w 1987roku z powodu finansowych klub został zamknięty. 
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OBECNIE -Po zawieszeniu działalności LZS Babice w roku 1987 pomysł znów 

powrócił w roku 2001 a pomysłodawca był obecny prezes Roland Panek. Po żmudnych 

miesiącach związanych z zatwierdzeniem działalności -  w roku 2002 w Katowicach 

został zarejestrowany klub pod nazwą LKS "SPARTA" Babice. Obecnie klub jest 

bardziej wyposażony i posada więcej środków finansowych niż poprzedni.. Jednak 

trzeba dodać że z boiskiem były nie małe problemy. Każdy jak mógł pomagał w 

przegotowywaniu murawy dla naszych ulubieńców. Praca związane z boiskiem trwały 

od 2002 aż do końca sezonu 2002/2003 i spartanie mieli zastępcze boisko. W 

poprzednim sezonie (2003/2004) Babice wynajmowali boisko z sąsiedniego klubu. 

Jednak w sezonie 2003/2004 Sparta wybiegnie na własną murawę w Babicach. Na 

boisku są kontenery gdzie dla zawodników jest szatnia. Dzisiejsza Sparta składa się nie 

tylko z zawodników z Babic ale również z sąsiednich wsi i miast. Miejmy nadzieję że 

ówczesna Sparta zajdzie znaczniej wyżej niż poprzednicy !! I co sezon będziemy się 

cieszyć z kolejnych awansu !!!            

• Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Nędza 

  

2.6.3 TURYSTYKA: 

 

Przez obszar administracyjny gminy Nędza przebiega granica dwóch prowincji – Niżu 

Środkowopolskiego oraz Wyżyny Małopolskiej. 

Granica ta jest w terenie doskonale zaznaczona, przez samą południowo-zachodnią krawędź 

założoną na uskoku tektonicznym oddzielającym zrąb Płaskowyżu Rybnickiego od rowu 

tektonicznego Doliny Górnej Odry. W podziale przyrodniczo-leśnym Mroczkiewicza (1969) 

obszar gminy należy do Krainy Śląskiej, Dzielnicy Kędzierzyńsko-Rybnickiej. 

Prawie połowę powierzchni gminy Nędza stanowią lasy. W zdecydowanej większości 

są to lasy ochronne, użytkowane gospodarczo. Wiele jest stawów, potoków i łąk. W 

południowo-zachodniej części gminy usytuowany jest rezerwat przyrody Łężczok. 

Nadzwyczajnym walorem gminy Nędza jest, niespotykana w innych rejonach Śląska, 

bioróżnorodność wynikająca z jej walorów terenowych, takich jak: rzeki Odra i Sumina ze 

swoimi dolinami, gleby od najżyźniejszych (Zawada Książęca i Łęg) do najuboższych (Górki 

Śląskie), liczne zbiorniki wodne, dominujący udział żywicznych lasów z przewagą sosny, 

bogatym podszytem krzewów i obfitą produkcyjnością runa leśnego (grzyby, jagody). 

Na szczególną uwagę zasługują również takie walory przyrodnicze jak: 
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• awifauna Łężczoka – drugie miejsce pod względem liczby gatunków ptaków w kraju, 

• niezwykle zróżnicowane zbiorowiska leśne na obszarze niezbyt dużej gminy: od 

najżyźniejszych i wilgotnych lasów łęgowych po ubogie bory świeże, 

• półnaturalne zbiorowiska roślinności łąkowej: od żyznych łąk nadodrzańskich po suche, 

psammofilne murawy Górek Śląskich, 

• unikatowa, ciepłolubna roślinność wód słodkich, 

• niepowtarzalny świat grzybów, 

• bogactwo gatunkowe stawonogów, zwłaszcza chrząszczy, 

• wiekowe aleje drzew i obfitość grup, jak i pojedynczych drzew o walorach pomników 

przyrody, 

• niezwykle wysoka liczba gatunków różnych grup organizmów objętych ochroną 

prawną, przewyższająca w wielu przypadkach nawet liczbę gatunków chronionych 

Puszczy Białowieskiej, 

• oryginalność i niepowtarzalność całego świata przyrody, wynikająca między innymi z 

wpływu klimatu śródziemnomorskiego oraz bliskości Bramy Morawskiej, i położenia 

na odwiecznym szlaku wędrówki roślin, zwierząt i grzybów z południa na północ i 

odwrotnie, 

• położenie geograficzne pomiędzy Sudetami i Karpatami, oraz wynikająca z tego duża 

liczba gatunków górskich – zarówno sudeckich, jak karpackich. 

 

Co zwiedzić: 

 

• Rezerwat Przyrody "Łężczok" 

• Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" 

• Szkółka leśna kontenerowa w Nędzy 

• Babiczok 

• Łowisko wędkarskie w Łęgu 

• Szlaki turystyczne 

• Trasy rowerowe 

• Przeprawa promowa 

• Zabytki 
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3 SYTUACJA EKONOMICZNA GMINY NĘDZA 
 

Ekonomiczną podstawą funkcjonowania gminy jest dobrze skonstruowany budżet. 

Budżet jest planem finansowym  gminy. 

Ustawa o finansach publicznych artykule 211.1 szczegółowo określa czym jest budżet jednostki 

samorządu terytorialnego. 

„Art.211.1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i 

wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 

2.Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. 

3.Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 

4.Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego wdanym roku 

budżetowym jest uchwała budżetowa. 

5.Uchwała budżetowa składa się z: 

1)budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2)załączników.”13 

Dochody gminy Nędza można podzielić na dochody bieżące i dochody majątkowe. 

Gminie Nędza. Plan dochodów na rok 2020. wyniósł ogółem 32.826.433,43zł. które wykonano 

w wysokości 33.175.147,99zł. co stanowi 100,06% wykonania planów dochodów. 

Dochody bieżące budżetu gminy przedstawia się według 3 podstawowych źródeł: 

• dochody własne.  

• Subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin 

• dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących.  

Źródła dochodów bieżących 2020 roku to: 

1. Dochody własne, 11.821.596,27,  

2. subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin w 

kwocie 9.870.750,00zł,  

3. dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących  w kwocie 10.043.150,45zł  

Ogółem - 31.735.496,72zł 

 

Dochody majątkowe budżetu gminy nędza przedstawia się według 3 podstawowych źródeł:   

• Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,  

• Dochody ze sprzedaży majątku,  

 
13 U S T A W Az dnia 27sierpnia 2009r.o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 

2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320 
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• Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

 

 Źródła dochodów majątkowych w roku 2020 to: 

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.417.197,52.  

2. Dochody ze sprzedaży majątku 20.830,44.  

3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

1.623,31  

Wykonanie dochodów majątkowych w roku 2020 wyniosło ogółem: 1.439.651,27zł. 

Podsumowując budżet gminy Nędza w zakresie wykonania dochodów za 2020 rok, 

wykonanie dochody bieżące stanowią 95,66% a, dochody majątkowe  4,34%. 

 

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2020 rok 

 

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 roku wyniosło kwotę 31.361.878,18 zł na Plan 

34.111.444,11 zł, co stanowi 91,94% wykonania planu wydatków. Strukturze wykonanych 

wydatków, wydatki bieżące stanowią 92,26%,  co odpowiada kwocie 28.935.705,10zł, a 

wydatki majątkowe stanowią 7,74%, co odpowiada kwocie 2.426.173,08 zł.14 

 

Tabela 6 Wykonanie wydatków w roku 2020 w rozbiciu na poszczególne jednostki. 
 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Nędzy 

 
14 Dziennik Urzędowy Województwa  Śląskiego dnia 9 marca 2021 r. poz. 1789., Sprawozdanie Wójta Gminy 

Nędza z dnia 4 marca 2021 roku.  

Nazwa jednostki organizacyjnej 

gminy. 

Plan wydatków ogółem. Wykonanie za 2020 rok. 

Urząd Gminy w Nędzy. 12.450.828,71 10.731.825.95 

Szkoła Podstawowa w Nędzy. 5.429.300,66 5.086.083,57 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Górkach Śląskich. 

1.141.012,51 1.075.216,05 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Babicach. 

1.520.329,63 1.279.297,90 

Przedszkole w Nędzy. 1.246.405,75 1.155.322,43 

Zespół Szkolno- Przedszkolny 

w Zawadzie Książęcej 

1.554.227,67 1.469.522,32 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nędzy. 

10.769.339,18 10.564.609,96 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73CFF670-56BC-4891-A10E-9225D19B9B58. Podpisany Strona 33



33 

 

 

W latach 2018-2019 wykonanie dochodów i wydatków Gminy Nędza przedstawiało się 

następująco: 

− W roku 2019 dochody Gminy Nędza wykonano w wysokości 31.114.758,65zł. Na plan 

30.945.826,65zł.; 

− dochody gminy za 2018 rok wykonano w wysokości 26 212 354,94 zł na plan  

 26.756. 763,52 zł co stanowi 97,97 % wykonania planu dochodów. 

Obserwuje się więc nieznaczny wzrost wysokości wykonanych dochodów.15  

Wykonanie wydatków ogółem za 2018 rok wyniosło kwotę 27 605 490,66 zł na plan 

29.136.816,07 zł, co stanowi 94,74% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych 

wydatków, wydatki bieżące stanową 82,92%, co odpowiada kwocie 22 889 555,27 zł, a wydatki 

majątkowe stanowią 17,08 % co odpowiada kwocie 4 715 935,39 zł  

Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło kwotę 32 585 284,05zł na plan 

34.488.007,40zł, co stanowi 94,48% wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych 

wydatków, wydatki bieżące stanową 79,29%, co odpowiada kwocie 25.83.7 402,94zł, a 

wydatki majątkowe stanowią 20,71 % co odpowiada kwocie 6 747 881,11zł.16 

 

Sytuacja ekonomiczna Gminy Nędza jest dobra budżet Gminy zrównoważony, w 

każdym roku budżetowym bardzo staranie wykonany. Wiele inwestycji świadczy o rozwoju 

Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Dziennik Urzędowy Województwa  Śląskiego, Katowice,  dnia 12 marca 2020 r. poz. 2343, Sprawozdanie 

Wójta Gminy Nędza z dnia 6 marca 2020 roku. 
16 DZIENNIK Urzędowy Województwa Śląskiego; Katowice dnia 14 marca 2019 r. Poz. 2179 

Sprawozdanie Wójta Gminy Nędza z dnia 8 marca 2019 r. 
 

. 
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4 DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE NĘDZA 
 

4.1 BEZROBOCIE 

 

Sytuacja na rynku pracy w gminie Nędza na przestrzeni ostatnich lat waha się znacznie 

w 2020r zwiększyła  się o 27 osób w stosunku do roku poprzedniego. Nie obserwuje się niestety 

tendencji spadkowej. Można zauważyć że wśród bezrobotnych przewaga jest kobiet. 

 Dane w tym zakresie zawierją tabele zamieszczone poniżej. 

Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego, 

która jest wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne 

w urzędach pracy, do liczby ludności aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej 

populacji).  

 

Tabela 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie, województwie i w kraju w latach 2018-2020 

Zakres danych 2018 2019 2020 

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim 4,1% 4,0% 4,9% 

Stopa bezrobocia w województwie śląskim 4,3% 3,6% 4,9% 

Stopa bezrobocia w kraju  5,8% 5,2% 6,2% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

 

Tabela 8. Stan bezrobocia w gminie w latach 2018-2020 

Zakres danych 2018 2019 2020 

liczba bezrobotnych w gminie ogółem 108 97 124 

liczba bezrobotnych kobiet w gminie 76 54 81 

liczba osób  do 30 roku życia 38 31 36 

w tym do 25 roku życia 13 25 17 

Powyżej 50 roku życia 33 28 38 

Długotrwale bezrobotni 60 46 60 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 
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Tabela 9. Bezrobotni w gminie na koniec 2020 roku według wieku,  

 Liczba bezrobotnych 

Ogółem  kobiet 

18-24 lata  17 13 

25-34 lata  38 28 

35-44 lata  21 16 

45-54 lata 20 14 

55-59 lat 22 10 

60lat i powyżej  6 x 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Tabela 10. Bezrobotni w gminie na koniec 2020 według wykształcenia 

wykształcenie Liczba bezrobotnych 

Ogółem  kobiet 

Wyższe 18 12 

Policealne i średnie 

zawodowe/branżowe 

24 21 

Średnie ogólnokształcące 7 4 

Zasadnicze 

zawodowe/branżowe 

40 29 

Gimnazjalne/podstawowe 

i poniżej 

35 15 

  Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy   

 

Tabela 11. Bezrobotni w gminie na koniec 2020 roku według stażu pracy     

Staż pracy Liczba bezrobotnych 

Ogółem  kobiet 

do 1 roku 21 18 

1-5 31 20 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73CFF670-56BC-4891-A10E-9225D19B9B58. Podpisany Strona 36



36 

 

5-10 20 12 

10-20 19 10 

20-30 11 8 

30 lat i więcej 7 3 

Bez stażu 15 10 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Tabela 12. Bezrobotni w gminie na koniec 2020 roku według czasu pozostawania bez pracy 

czas pozostawania bez 

pracy w miesiącach 
Liczba bezrobotnych 

 Ogółem  kobiet 

do 1 roku 18 12 

1-3 24 15 

3-6 12 7 

6-12 21 16 

12-24 28 17 

powyżej 21 14 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Na koniec 2020 r. wśród bezrobotnych w gminie największe grupy stanowiły osoby w 

wieku 25-34 lata i 55-59 lata, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, osoby 

pozostające bez pracy od 12-24 miesięcy oraz osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat.  

Najmniej bezrobotnych w 2020 r. było w następujących grupach: osób w wieku powyżej 60 lat 

i 18 – 24lata, osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym osób ze stażem pracy powyżej 

30 lat, oraz osób pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy, 

Największy udział kobiet w ogóle bezrobotnych odnotowano wśród osób w wieku 25-

34 lata z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym, osób pozostających 

bez pracy od 3 do 6 miesięcy, osób oraz osób ze stażem pracy 30lat i więcej. 

 

4.2 BEZDOMNOŚĆ 

 

Zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu 

gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na 

poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający. 
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Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Nędza z 

powodu bezdomności ograniczała się w latach 2018-2020 do pojedynczych przypadków, co 

uwidacznia tabela zamieszczona poniżej. 

 

Tabela 13. Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy OPS-u z powodu bezdomności  

w latach 2018 - 2020 

zakres danych 2018 2019 2020 

liczba rodzin 5 5 4 

Liczba osób w rodzinach 9 10 4 

Źródło : Dane GOPS w Nędzy 

 

Koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach są następujące:  

w roku 2018 -  25 384,94    

w roku 2019 -  34 124,94      

w roku 2020 -  45 259,94     

 

4.3 PROBLEMY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Skuteczne przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 

eliminacja ich niekorzystnego wpływu na społeczeństwo wymaga prowadzenia działań 

związanych z profilaktyką i łagodzeniem zarówno objawów, jak i skutków tych zjawisk. 

Na szczeblu gmin działania te wyznaczane są w ramach gminnych programów profilaktyki, 

takich jak: 

✓ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

✓ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii; 

✓ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie. 

 

W latach 2018-2020 wysokość kwot uzyskiwanych z opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 

gminie Nędza ulegała wahaniom, najwyższy poziom osiągając w 2020 r. 
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Tabela 14. Opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie w latach 2018-2020 

zakres danych 2018 2019 2020 

opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 83.097,13 77.274,27 89.352,83 

Dane: Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nędzy 

 

Należy zauważyć że liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Nędza utrzymuje 

się od lat na tym samym poziomie. Co korzystnie wpływa na stopniowe zmniejszanie punktów 

sprzedaż na terenie gminy. 

 

Tabela 15. Liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie w latach 2018-2020 

zakres danych 2018 2019 2020 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy): 

29 30 30 

liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale 

gastronomiczne): 

17 20 19 

Dane: Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nędzy 

 

Ważną rolę w procesie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie odgrywa 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 

„Art. 41. 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem  

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: 

3. Wójtowie  (burmistrzowie,  prezydenci  miast)  powołują  gminne  komisje rozwiązywania  

problemów  alkoholowych,  w szczególności  inicjujące  działania w zakresie  określonym  w 

ust. 1  oraz  podejmujące  czynności  zmierzające  do orzeczenia  o zastosowaniu  wobec  osoby  

uzależnionej  od  alkoholu  obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. 

4. W skład  gminnych  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych wchodzą osoby 

przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”17. 

 
17 U S TAWA  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230; Opracowano na podstawie t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 1119 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73CFF670-56BC-4891-A10E-9225D19B9B58. Podpisany Strona 39



39 

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nędzy składa się z 5  

członków. Poniżej tabele przedstawiają działalność komisji w poszczególnych latach. 

 

 
Tabela 16. Liczbę osób, z którymi prowadzili rozmowy członkowie gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych w latach 2018-2020 

zakres danych 2018 2019 2020 

Osoby uzależnione od alkoholu: 12 12 17 

czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w 

placówce leczenia uzależnienia od alkoholu w roku 

4 3 3 

liczbę osób, wobec których gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych wystąpiła w 2020 roku do sądu z 

wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

4 3 0 

Dane: Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nędzy 

 

4.4 PRZEMOC  

 

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które 

wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i 

szkody. 

 „Uznając, że przemoc w rodzinie  narusza  podstawowe  prawa człowieka, w tym prawo do 

życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek 

zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności,  a 

także  w celu  zwiększania  skuteczności  przeciwdziałania przemocy w rodzinie stanowi się, 

co następuje:  

Art. 1. Ustawa określa:  

1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;  

2) zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie;  

3) zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.”18 

„Art. 9a. 1.  Gmina  podejmuje  działania  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, w 

szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

2. Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  

3. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:  

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;  

 
18 Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493;U S TAWA  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
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2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 

3) Policji;  

4) oświaty;  

5) ochrony zdrowia;  

6) organizacji pozarządowych.”19 

 

Na terenie naszej gminy działa zespól interdyscyplinarny, który zajmuje się pomocą osobom 

dotkniętym przemocą. W pracach zespołu bierze udział 8 osób.  

 

Tabela 17. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

 2018 2019 2020 

liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych 1 1 1 

liczba posiedzeń zespołów 13 6 3 

liczba osób objętych 

pomocą zespołów 

interdyscyplinarnych 

ogółem 77 37 18 

w tym 

kobiety 

ogółem 23 11 5 

w tym niepełnosprawne 1 0 0 

w tym starsze 0 1 0 

w tym 

mężczyźni 

ogółem 26 12 7 

w tym niepełnosprawni 2 0 0 

w tym starsi 0 1 0 

w tym 

dzieci 

ogółem 28 14 6 

w tym niepełnosprawne 1 0 0 

liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych 20 11 5 

liczba utworzonych grup roboczych 1 1 1 

liczba posiedzeń grup 13 6 3 

liczba osób objętych 

pomocą grup 

roboczych 

ogółem 77 37 18 

w tym 

kobiety 

ogółem 23 11 5 

w tym niepełnosprawne 1 0 0 

w tym starsze 0 1 0 

w tym 

mężczyźni 

ogółem 26 12 7 

w tym niepełnosprawni 2 0 0 

w tym starsi 0 1 0 

w tym 

dzieci 

ogółem 28 14 6 

w tym niepełnosprawne 1 0 0 

liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych 20 11 5 

Źródło dane statystyczne GOPS w Nędzy 

 
19 Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1493;U S TAWA  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
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Powyższa tabela przedstawia wyraźny spadek liczby osób dotkniętych przemocą, którym 

zespól udzielał pomocy i wsparcia. Jest to bardzo dobry znak , ze w społeczności gminy Nędza 

zachodzą pozytywne zmiany, aspołeczność żyje zgodnie i stara się rozwiązywać problemy w 

sposób łagodny. 

 

Tabela 18. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

  2018 2019 2020 

liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

ogółem 48 26 11 

kobiety 18 11 5 

mężczyźni 2 1 0 

dzieci 28 14 6 

Liczba osób objętych pomocą w formie 

poradnictwa 

ogółem 4 12 6 

w tym 

medycznego 0 0 0 

psychologicznego 4 2 0 

prawnego 0 0 0 

socjalnego 10 10 6 

zawodowego i 

rodzinnego 
0 

0 0 

Źródło dane statystyczne GOPS w Nędzy 

 

Tabela 19.liczba sporządzonych formularz „niebieskich kart” 

Wskaźnik 2018 2019 2020 

liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart - A" przez pracowników 

socjalnych wszczynających procedurę 
5 0 

 

1 

liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart - C" przez członków 

zespołu interdyscyplinarnego / grupy robocze 
10 12 7 

liczba sporządzonych formularzy "Niebieskich Kart - D" przez członków 

zespołu interdyscyplinarnego / grupy robocze 
8 11 4 

liczba rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty" 20 11 5 

liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" w okresie 

sprawozdawczym 
13 3 2 

liczba zakończonych procedur  

Niebieskie Karty w przypadku: 

ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu  

indywidualnego planu pomocy 

8 7 2 

rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 

działań 
2 1 1 

Źródło dane statystyczne GOPS w Nędzy 
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Należy nadmienić że, ze względu na pandemie COVID – 19 w roku 2020 ograniczone znacznie 

zostało działanie zespołu, większość działań podejmowanych było zdalnie – telefonicznie.  

 

4.5 PRZESTĘPCZOŚĆ  

 

W 2020 roku w gminie Nędza stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 

150 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,99 przestępstw. 

Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna 

do średniej dla całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich 

przestępstw ogółem w gminie Nędza wynosi 80,70% i jest porównywalny do wskaźnika 

wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskaźnika dla całej 

Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Nędza najwięcej stwierdzono przestępstw 

o charakterze kryminalnym - 11,00 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 9,28 

(wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze 

gospodarczym - 5,71 (85%), drogowe - 1,42 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 

(94%)20 

 

Tabela 20. Przestępstwa w gminie Nędza w roku 2020 w podziale na charakter 

 2018 2019 2020 

Przestępstwa ogółem (oszacowanie) 146 160 150 

Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie) 80 80 82 

Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie) 50 73 69 

Przestępstwa drogowe (oszacowanie) 46 51 43 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie) 13 13 11 

Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie) 5 3 3 

Źródło: Polska w liczbach 

Tabela 21. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw21 

 2018 2019 2020 

ogółem  84,8% 79,1% 80,7% 

kryminalne 76,2% 67,0% 73,6% 

gospodarcze 95,1% 88,0% 85,3% 

drogowe  98,9% 94,4 99,3% 

Źródło: Polska w liczbach 

 
20 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Nedza#poziom-przestepczosci 
21 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Nedza#poziom-przestepczosci 
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4.6 ASYSTENT RODZINY 

 

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie pieczy 

zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty 

wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. 

Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach 

wychowawczych, ale również w codziennych sprawach. 

Art. 11.ust. 1a. W przypadku gdy rodzicem wychowującym  dziecko  jest  małoletni 

opuszczający  młodzieżowy  ośrodek  wychowawczy,  młodzieżowy  ośrodek socjoterapii, 

schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny ośrodka pomocy 

społecznej albo centrum usług społecznych przeprowadza u tego rodzica wywiad, o którym 

mowa w ust. 1, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej albo dyrektor centrum usług 

społecznych przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.22 

 

Tabela 22. Praca asystenta rodziny w gminie Nędza w latach 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 5 6 8 

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego: 11 12 12 

do 3 miesięcy 2 2 1 

powyżej 3 do 12 miesięcy 2 2 3 

powyżej 1 roku 7 8 8 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1) 5 8 10 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym: 1 4 4 

ze względu na osiągnięcie celów 0 1 3 

ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 1 1 0 

ze względu na brak efektów 0 0 0 

ze względu na zmianę metody pracy 0 2 1 

Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny2) 11 12 12 

Źródło: Dane statystyczne GOPS w Nędzy 

 
22 U S TAWA  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Opracowano na 

podstawie: t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159, 1006. 
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4.7 PIECZA ZASTĘPCZA 

 

Zgodnie z  ustawą  z  dnia  9 czerwca  2011 r.  o wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  

zastępczej Art. 32.  

„1. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki  

i wychowania przez rodziców.   

1. Pieczę zastępczą organizuje powiat”23. 

Art. 35.  

1.  Umieszczenie  dziecka  w  pieczy  zastępczej  następuje  na  podstawie  orzeczenia   

sądu, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2. 

 

W gminie Nędza w pieczy zastępczej jest obecnie umieszczonych 8 dzieci. Z czego 3 

dzieci przebywa  rodzinach zastępczych a 5 przebywa w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych. 

Z tej grupy dzieci troje rodzeństwa zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej w 

listopadzie 2014r.,  w placówkach - dwoje dzieci w 2017, a kolejne troje dzieci umieszczono w 

roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Dz.U. 2011 Nr 149 

poz. 887 
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5 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY -  

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  
 

 

Art. 110 pkt.1 Zadania Pomocy Społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne– 

ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. 

 Pkt 2. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się 

ustaleniami przekazanymi przez wojewodę . 

  Ośrodek Pomocy Społecznej lub centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie 

z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, 

wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta).  

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzony jest przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Wójt udziela kierownikowi OPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 

Upoważnienie to może być tak że udzielany innej osobie na wniosek kierownika ośrodka 

pomocy społecznej.24 

 

Na terenie gminy Nędza zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. W prowadzeniu postępowań w sprawie udzielenia świadczeń z 

pomocy społecznej ustala się właściwość miejscową gminy według miejsca zamieszkania 

osoby. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba zainteresowana, jej przedstawiciel 

ustawowy albo inna osoba, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. U osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu 

ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej przeprowadza się rodzinny 

wywiad środowiskowy. Przyznanie lub odmowa udzielenia świadczeń z pomocy społecznej 

następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje prawo odwołania. 

Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne, m.in.: a) zasiłek stały b) 

zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, d) wynagrodzenie należne 

opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd; 2) świadczenia niepieniężne, 

m.in.: a) praca socjalna, b) składki na ubezpieczenie zdrowotne, c) składki na ubezpieczenie 

 
24 Dz.U.2020.1876yj. z dnia 2020.10.26 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, s.54, dostęp 

06.05.2021 
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społeczne, d) sprawienie pogrzebu, e) schronienie, f) posiłek, g) niezbędne ubranie, h) usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania, i) pobyt i usługi w domach pomocy społecznej. Prawo do 

świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od 

dnia 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód 

nieprzekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 528 zł, przy 

jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15. 

Rada Gminy w drodze uchwały może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłku okresowego 

i celowego. Na podstawie art. 7 ustawy, „pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w 

szczególności z powodu: 

1. ubóstwa, 

2. sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 

5. niepełnosprawności, 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie, 

7a .potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10. (uchylony), 

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

13. alkoholizmu lub narkomani, 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej”.25 

 

 

 
25 Dz.U.2020.1876yj. z dnia 2020.10.26 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, s.54, dostęp 

06.05.2021 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy utworzono na mocy Uchwały nr 

VIII/50/90 Gminnej Rady Narodowej w Nędzy z dnia 27 lutego 1990 r. jako jednostkę 

podporządkowaną Naczelnikowi Gminy Nędza. 

 

5.1 KADRA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY 

 

  Na początku istnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy zatrudniano 

pięć osób tj. 4,5etatów: kierownika, pracowników socjalnych i księgową 

W kolejnych latach następowały zmiany z czego zredukowano kadrę ośrodka do dwóch osób, 

zaś po niedługim okresie na nowo zatrudniono jednego pracownika socjalnego, księgowość 

GOPS była prowadzona przez Urząd Gminy. kadra OPS liczyła trzy osoby.  

Po przejściu na emeryturę jednego pracownika socjalnego zespól liczył dwie osoby tj. 

kierownika i jednego pracownika socjalnego – który przejął zadania związane z księgowością 

ośrodka pomocy społecznej w Nędzy. 

W roku 1995 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 3 osób w tym: kadra kierownicza 

1osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, jedna osoba posiadała wykształcenie wyższe, jedna osoba 

pomaturalne i jedna średnie. 

W roku 1997 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 4 osoby w tym: kadra kierownicza 

1osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, księgowa -1 osoba. Jedna osoba posiadała wykształcenie 

wyższe, jedna osoba pomaturalne i dwie osoby średnie. 

W roku 2006 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 5 osób w tym: kadra kierownicza 

1osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, księgowa -1 osoba, a także referent ds. świadczeń 

rodzinnych. Dwie osoby posiadały wykształcenie wyższe, i trzy osoby średnie. 

  W roku 2009 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 6 osób w tym: kadra kierownicza 

1osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, księgowa - 1 osoba, a także referent ds. świadczeń 

rodzinnych. Trzy osoby posiadały wykształcenie wyższe, i trzy osoby średnie. 

W roku 2015 oceny, W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 8 osób w tym: 

kadra kierownicza 1osoba, pracownicy socjalni 4 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby ( główna 

księgowa, referent do świadczeń rodzinnych, asystent rodziny - na umowę zlecenie - z 

programu) 

W roku 2018, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 9 osób w tym: kadra kierownicza 

1osoba, pracownicy socjalni 4 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby ( główna księgowa, 

referent do świadczeń rodzinnych, referent do świadczeń wychowawczych; asystent rodziny - 

na umowę zlecenie - z programu) dodatkowo w miesiącu czerwcu na umowę zlecenie została 
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zatrudniona osoba jako pomoc administracyjna do programu dobry start. Spośród 

zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 6 posiada wykształcenie wyższe, 2 

wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 

3 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji 

pomocy społecznej. Referent do świadczeń rodzinnych, referent do świadczeń 

wychowawczych; asystent rodziny - na umowę zlecenie - z programu) dodatkowo w miesiącu 

czerwcu na umowę zlecenie została zatrudniona osoba jako pomoc administracyjna do 

programu dobry start. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 6 

posiada wykształcenie wyższe, 2 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie 

pracownika socjalnego posiada 3 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba 

posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

Od połowy roku 2018 kadra na stałe wzbogaciła się o 10 pracownika i tak na dzień dzisiejszy 

liczy 10 osób. 

Poniżej został przedstawiony aktualny schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nędzy 
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5.2 SYTUACJA FINANSOWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

NĘDZY 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy jak już wspomniano powyżej jest 

jednostką organizacyjną Gminy Nędza. Działa nie tylko o przepisy poszczególnych ustaw ale 

także w oparciu o budżet. Budżet corocznie przygotowuje księgowa GOPS w konsultacji z 

Skarbnikiem Gminy- zatwierdzany przez Radę Gminy w Nędzy.  

 

Plan budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2021 jest następujący: 

✓ Pomoc społeczna– 1.645.926,55 zł. 

• Domy pomocy społecznej – 490.000,00zł. 

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.812,00zł. 

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe – 

161.988,00zł. 

• Dodatki mieszkaniowe – 15.353,55zł. 

• Zasiłki stałe – 148.326,00zł. 

• Ośrodki pomocy Społecznej – 574.363,00zł. 

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze – 40.000,00zł. 

• Pomoc z zakresie dożywiania – 68.524,40zł. 

• Pomoc socjalna dla uczniów 3.000,00zł. 

• Pozostała działalność  - 129.560,00zł 

✓ Rodzina – 8.280.540,00zł.  

• Świadczenia wychowawcze – 6.083.914,00zł 

• Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.859.062,00zł. 

✓ Wsparcie rodziny – 236.400,00zł. 

✓ Rodziny zastępcze – 90.012,00zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy O świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 11.152,00zł. 
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Budżet ośrodka w Nędzy roku 2020 wyniósł.:  

Plan- 10.769.339,18 zł.;                       Wykonanie – 10.564.609,96 zł. 

w tym: 

• Pomoc społeczna– 1 499 282,85 zł. 

✓ Domy pomocy społecznej – 484.712,49zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.470,64zł. 

✓ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe – 

115.606,36zł. 

✓ Dodatki mieszkaniowe – 8.892,05zł. 

✓ Zasiłki stałe – 168.700,35zł. 

✓ Ośrodki pomocy Społecznej – 570.954,84zł. 

✓ Pomoc z zakresie dożywiania – 72.521,40zł. 

✓ Pomoc socjalna dla uczniów 15.177,60zł. 

✓ Pozostała działalność  - 63.424,72zł 

• Rodzina – 9.067.719,20 zł.  

✓ Świadczenia wychowawcze – 6.575.949,55zł 

✓ Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.122.059,52zł. 

✓ KDR – 227,38zł.. 

✓ Wsparcie rodziny – 243.947,23zł. 

✓ Rodziny zastępcze – 108.253,45zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy O świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.282,07zł. 

 

 Budżet ośrodka w Nędzy roku 2019 wyniósł.:  

 

Plan- 8.731.289,60zł.;                       Wykonanie – 8.674.248,01 zł. 

w tym: 

 

• Pomoc społeczna– 1 630.300,83zł. 
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✓ Domy pomocy społecznej – 523.958,41zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.310,60zł. 

✓ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe – 

158.580,35zł. 

✓ Dodatki mieszkaniowe – 12.002,27 

✓ Zasiłki stałe – 179.551,36 

✓ Ośrodki pomocy Społecznej – 582.381,73 

✓ Pomoc z zakresie dożywiania – 74.889,00 

✓ Pozostała działalność  - 74.889,00zł 

• Rodzina – 7.066.644,04 zł.  

✓ Świadczenia wychowawcze – 4.797.319,46 

✓ Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.913.402,06zł. 

✓ KDR – 588,06zł. 

✓ Wsparcie rodziny – 242.070,39zł. 

✓ Rodziny zastępcze – 100.849,02zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy O świadczeniach rodzinnych oraz 

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.415,05zł. 

 

Budżet ośrodka w Nędzy roku 2018 wyniósł.:  

 

Plan- 7.049.002,64zł.;                       Wykonanie – 6.975.317.01zł. 

w tym: 

 

• Pomoc społeczna– 1 502.444,71zł. 

✓ Domy pomocy społecznej - 427 762,76zł. 

✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25 014,41 
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✓ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe - 188 

223,88zł. 

✓ Dodatki mieszkaniowe – 20.276,86zł. 

✓ Zasiłki stałe – 168.980,79zł. 

✓ Ośrodki pomocy Społecznej – 512.603,41zł. 

✓ Pomoc z zakresie dożywiania – 125.529,60zół. 

✓ Pomoc socjalna dla uczniów 19.641,60zł. 

✓ Pozostała działalność 34.053,00zł. 

• Rodzina – 5.613.172,16zł.  

✓ Świadczenia wychowawcze – 3.429.604,62zł. 

✓ Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.872.962,63zł. 

✓ KDR – 97,00zł. 

✓ Wsparcie rodziny – 238.736,00zł. 

✓ Rodziny zastępcze – 71.771,91zł.  

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy obecnie realizuje zadania w następujących 

formach: 

1. Pomoc Społeczna: 

a) Pomoc finansowa i rzeczowa 

b) Praca socjalna 

c) Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z 

pomocy społecznej. 

d) Pomoc POPŻ 

e) Karta Dużej Rodziny; 

f) Stypendia Szkolne; 

g) Wsparcie rodzin – Asystent rodziny 

2. Świadczenia rodzinne 

3. Świadczenia wychowawcze; 

4. Świadczenia „Dobry Start” 

5. Fundusz Alimentacyjny 

6. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

7. Program „Czyste Powietrze” 
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8. Inne w miarę możliwości i potrzeb środowiska. 

 

W latach poprzednich realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  był projekt 

POKL „Szansa – Program aktywnej integracji w Gminie Nędza”. Corocznie organizowano 

(przez 25 lat) spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i chorych z terenu naszej 

gminy. 

 

5.3 FORMY POMOCY WOBEC OSÓB I RODZIN REALIZOWANE PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY W LATACH 2018 - 

2020 

 

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza w formie świadczeń z pomocy społecznej w 2020 

roku uzyskało 240 osób, co stanowiło 3,22% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, 

w stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z tej formy wsparcia zmniejszyła 

się o 74 osoby. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej również 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 34 rodziny i wynosi 119 rodziny. W 

przypadku osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 

159, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 18 osób.  

W gminie Nędza najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób  i rodzin, a jednocześnie powodem ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanym przez 

ośrodek pomocy społecznej w 2020 roku było kolejno: niepełnosprawność - 64 rodziny, 

ubóstwo 61 rodzin, długotrwała przewlekła choroba - 45 rodzin, bezrobocie 35 rodzin. 

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 314 

osób, co stanowiło 4,22% wszystkich mieszkańców gminy.  

W roku oceny, w stosunku  do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i 

wsparcia zwiększyła się o 4 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie     z 

pomocy społecznej zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 9 rodzin i wynosiła 153 

rodziny. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 

poziom 177osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2018 o 10 osób.  

W gminie Nędza najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i 

rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek 

pomocy społecznej w 2019 roku była: niepełnosprawność - 67 rodzin; ubóstwo 66 rodzin; 

długotrwała przewlekła choroba - 63 rodziny; bezrobocie 42 rodziny. 
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Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 310 

osób, co stanowiło 4,45% wszystkich mieszkańców gminy.  

W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy  i 

wsparcia zmniejszyła się  o 51 osób. Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie  z pomocy 

społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 12.  W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 167 osób, co oznaczało 

spadek w stosunku do roku 2017 o 29 osób.  

W gminie Nędza najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej   osób i 

rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się  o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek 

pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo - 74 rodziny; niepełnosprawność- 67 

rodzin; długotrwała lub ciężka choroba - 66 rodzin; bezrobocie - 51 rodzin; bezradność w 

sprawach opiekuńczo wychowawczych - 23 rodziny. 

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2020 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskało 156 osób (rodzin 96); zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 

41 osób (28 rodzin). Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 18 

osób (za 12 osób odpłatność w DPS ponosi rodzina).  

W gminie funkcjonuje 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 12 rodzin. 

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskało 207osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 129 osób. 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 24 osób. W gminie 

funkcjonuje 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 12 rodzin. 

Pomoc i wsparcie w gminie Nędza z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń 

pieniężnych uzyskało 310 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 151 osób. 

 

5.3.1 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

  Problem starzejącego się społeczeństwa, a co za tym idzie rozbudowania opieki nad 

osobami starszymi w środowisku wymaga analizy i podjęcia odpowiednich działań związanych 

z godnym i skutecznym systemem pomocy osobom starszym. Jest to zjawisko z roku na rok 

narastające, zabezpieczenie potrzeb w tym zakresie wymaga rzetelnego przygotowania.  

Na dzień 30.06.2021r. w gminie Nędza w 6 Domach Pomocy Społecznej umieszczonych jest 

25 mieszkańców z terenu naszej gminy z czego 14 pobyt opłaca gmina a za 11 osób odpłatność 

ponosi rodzina. 
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Tabela 23. LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH DO DPS W LATACH 2018 - 2020 

 2018 2019 2020 

Liczba skierowanych osób do DPS 8 4 1 

Liczba osób przebywających w DPS 29 29 28 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

5.3.2 ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GOPS 

W NĘDZY w LATACH 2018-2020 

 

Dokonując szczegółowej analizy problemów osób korzystających z pomocy społecznej 

obserwujemy różnorodność potrzeb społecznych dotyczących kwestii zatrudnienia, problemów 

zdrowotnych czy procesu starzenia się społeczeństwa, które korelują z poziomem życia 

mieszkańców. 

Według danych obserwuje się spadek liczby osób i rodzin długotrwale korzystających 

z pomocy społecznej pobierających stałe lub okresowe świadczenia. 

 

Tabela 24.DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W NĘDZY  W LATACH 2018 – 2020  

 

 

Źródło: dane własne GOPS w Nędzy 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2018 Rok  2019 Rok 2020 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 310 314 240 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 201 207 159 

W tym: osoby długotrwale korzystające 167 177 111 

Wiek 0-17 64 60 43 

Wiek produkcyjny * 101 107 87 

Wiek poprodukcyjny ** 36 40 29 

Liczba rodzin 144 128 98 

Liczba osób w rodzinach 310 257 188 

W tym: osoby długotrwale 

korzystające 

89 66 44 

Wiek 0-17 27 22 21 

Wiek 18-59 45 64 36 

Wiek 60 lat i więcej 26 38 17 
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Poniżej przedstawiono liczbę rodzin u których przeprowadzono procedurę wywiadu 

środowiskowego. 

 

Tabela 25. OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD  

ŚRODOWISKOWY 

 2018 2019 2020 

Liczba osób ogółem 158 153 105 

Liczba rodzin 151 150 98 

Liczba osób w rodzinach 385 382 192 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do świadczeń z pomocy społecznej w 

gminie Nędza są niezmiennie od kilku lat: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 

choroba, bezrobocie (pomimo znaczącego obniżenia się liczby bezrobotnych w gminie), 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych potrzeba ochrony macierzyństwa (w 

tym wielodzietność) oraz alkoholizm. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej pozostają 

takie same. 

 

Tabela 26.POWODY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY W LATACH 2018 - 2019  
 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2020 2019 2018  

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

LICZBA 

RODZIN LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA  

OSÓB W 

RODZINACH 

 

 

Ubóstwo 61 106 66 121 74 147  

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0  

Bezdomność 3 3 6 10 5 9  

Potrzeba Ochrony 

Macierzyństwa 9 34 12 53 15 64  

Potrzeba Ochrony 

Wielodzietności 3 17 5 28 7 39  

Bezrobocie 35 61 42 87 51 110  

Niepełnosprawność 64 99 67 98 67 104  

Długotrwała Lub Ciężka 

Choroba 45 69 63 82 66 98  
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Bezradność w sprawach opiek.-
wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 
17 56 

24 79 23 80  

Rodziny Niepełne 14 41 21 68 20 62  

Rodziny Wielodzietne 2 11 4 20 6 31  

Alkoholizm 0 0 0 0 2 2 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po Zwolnieniu Z 

Zakładu Karnego 

1 1 3 8 3 4 

  

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

Bardzo ważne i istotne miejsce w ustawie o pomocy społecznej odgrywa praca socjalna. 

Jest to zespół powiązanych ze sobą i umiejętnie zaplanowanych działań prowadzonych przez 

wykształconych pracowników socjalnych we współpracy z osobą wspieraną. Mechanizm 

polityki społecznej służy rozwiązywaniu problemów społecznych, zapobieganiu ich natężeniu 

oraz aktywizowaniu jednostek i grup do samopomocy. To działalność profesjonalna polegająca 

na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub 

odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających 

warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w nauczeniu się samodzielności. 

 

Tabela 27. Praca Socjalna z klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy w latach 

2018 - 2020 

 2018 2019 2020 

Wskaźnik pracy socjalnej 128,47% 119,53% 203,06% 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia 144 128 98 

Praca socjalna ogółem 185 153 199 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

Praca socjalna, która świadczy się w GOPS w Nędzy jest realizowana metodą pracy z 

indywidualnym przypadkiem. Bardzo rzadko  stosuje się kontrakt socjalny. Nie stosuje się 

także projektu socjalnego. W najbliższej przeszłości należy wprowadzić w ośrodku te dwa 

narzędzia pracy. Obserwuje się, że praca pracowników socjalnych ewaluuje i wymaga 

wprowadzenia nowych narzędzi, które wzbogacą i znacznie wesprą pracownika w pracy z 

rodzina potrzebująca pomocy. Pomoc społeczna zmierza w kierunku rozdziału pracy socjalnej 

od pracy administracyjnej, ponieważ  potrzeby i oczekiwania osób zwracających się do 

Ośrodka Pomocy Społecznej wymagają wsparcia innego niż tylko pomoc finansowa.
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy zatrudnia na umowę zlecenie asystenta 

rodziny, który obecnie pracuje z 12 rodzinami z terenu naszej gminy z czego 9 rodzin jest 

zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny 

Praca asystenta jest trudna. Nie zawsze wszystkie założone cele w planie pracy można 

zrealizować. Przyczyny bywają różne. Brak chęci do zmiany i poprawy własnej sytuacji 

życiowej przez rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, to podstawowy problem z którym 

musi on sobie poradzić wykorzystując wszystkie dostępne narzędzi, jakie daje mu szeroko 

rozumiana pomoc społeczna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy w latach 2008- 2015 brał udział w 

Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizował projekt „SZANSA- Program aktywnej integracji w Gminie Nędza”.  

Na przestrzeni 8 lat w projekcie wzięło udział 89 osób z terenu gminy Nędza.  Zawarto i 

zrealizowano 109 kontraktów socjalnych. Uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 

712.810,54 zł., zaś wkład własny wyniósł  93.964,17zł.  

Udział w projekcie zakończyło 85 osób w tym 65 kobiet i 20 mężczyzn.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy uczestniczy także w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Co roku z pomocy żywnościowej w formie 

paczek bierze udział około 130 - 200 osób z terenu naszej gminy. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy na przestani lat organizowali 

różne jednorazowe akcje między innymi takie jak: akcja zeszyt – polegająca na wyposażeniu 

najuboższych rodzin w artykuły szkolne; akcje - paczki żywnościowe dla mieszkańców; paczki 

z artykułami chemicznymi;  środki czystości i inne.  

Przez 25 lat corocznie było organizowanie spotkanie wigilijne dla starszych, schorowanych, 

samotnych mieszkańców gminy. Uczestniczyło w tych spotkaniach około 200 osób.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy współpracuje z innymi instytucjami 

działającymi na terenie gminy i poza jej terenem. Najczęściej współpracujemy z Urzędem 

Gminy, szkołami, policją, kuratorami, stowarzyszeniami czy fundacjami. 

 

5.3.3 KARTA DUŻEJ RODZINY  

 

KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1. w wieku do 18. roku życia, 
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2. w wieku do 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy, 

3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje również 

wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie 

co najmniej troje dzieci. Dane na temat Kart Dużej Rodziny w gminie Nędza zawiera tabela 

zamieszczona poniżej. 

 

Tabela 28. Karty duże rodziny 

 2018 2019 2020 

Liczba wniosków 10 80 35 

Liczba przyznanych kart tradycyjnych 17 187 88 

Liczba przyznanych kart elektronicznych 47 205 85 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

5.3.4 ŚWIADCZENIA RODZINNE REALIZOWANE W GMINNYM OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY 

 

Do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Gminnego Ośrodka zaliczamy: 

• Świadczenia wychowawcze 

• Świadczenia rodzinne 

• Fundusz alimentacyjny 

• Dobry start 

• Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  

• Program „Czyste Powietrze” 

 

Liczba pobierających w roku 2020 zasiłek wychowawczy wyniosła 361 rodzin.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta utrzymała się na podobnym poziomie.  

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego  

wyniosła 6.518 936,00 zł . 

W tym okresie 98 rodzin pobierało zasiłek rodzinny. 

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 25 rodzin (co stanowi spadek o 25,51% 

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie 
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zasiłku rodzinnego wyniosła 500.727,75zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 

50.893,75 zł. 

 Liczba pobierających w roku 2019 zasiłek wychowawczy wyniosła 361 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta utrzymała się na podobnym poziomie. Całkowita 

kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła  4.735 725,00 zł 

i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1.360.040zł. 

   Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 123 rodziny.  

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 22 rodziny (co stanowi spadek o 1,5% w 

stosunku do roku poprzedniego).  

Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 551.621,50zł 

i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 7.256,00 zł. 

Liczba pobierających w roku 2018 zasiłek wychowawczy wyniosła 433 rodziny, zaś w 

roku 2017 wyniosła 371 W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 61 rodzin (co 

stanowi wzrost o 16,4% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego 

świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 3.371.686,00zł i w porównaniu z 

rokiem poprzednim nieznacznie zmalała o 110.071,00zł. Liczba pobierających w roku oceny 

zasiłek rodzinny wyniosła 180 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 

44 rodziny(co stanowi /wzrost o 32,5% w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota 

przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 528.500,00zł i w porównaniu 

z rokiem poprzednim zmalała o 26.383,00zł. 

„Na  podstawie  art. 187a  ust. 2  ustawy  z dnia  9 czerwca  2011 r.  o wspieraniu  

rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006) 

zarządza się, co następuje:  

§ 1. Rozporządzenie  określa  szczegółowe  warunki  realizacji  rządowego  programu  

„Dobry  start”  ustanowionego uchwałą nr 80  Rady Ministrów z dnia  30 maja  2018 r.  w 

sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).  

§ 2. Świadczenie dobry start określone w programie, o którym mowa w § 1, zwane dalej 

„świadczeniem dobry start”, przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 1) obywatelom polskim;  

2) cudzoziemcom:……”26 

 
26 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” 
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„Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł 

jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny 

otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów. 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do 

ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  

świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun 

prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie 

sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie 

dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa 

rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-

wychowawczej.”27 

 

Tabela 29. Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 

oraz liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń 
 

2018 2019 2020 

Wydatki poniesione  

w roku w zł 

214.200 216.900 216.900 

Liczba świadczeń 

przyznanych w roku 

714 723 737 

Liczba świadczeń 

wypłaconych w roku 

714 723 723 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

Inną formą wsparcia mieszkańców naszej gminy są dodatki mieszkaniowe i energetyczne. 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy: 

✓ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych 

✓ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 

✓ osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych 

✓ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem 

✓ osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny 

 
27 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start 
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Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na 

wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy. 

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która:  

✓ złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 

✓ ma przyznany dodatek mieszkaniowy,  

✓ jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym  

✓ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Tabela 30.Liczba korzystających z dodatków mieszkaniowych i energetycznych poszczególnych 

latach. 

 2018 2019 2020 

Dodatki mieszkaniowe 

Liczba gospodarstw domowych   8 5 

Kwota świadczeń w złotych  11.449 8.552 

Dodatki energetyczne 

Liczba gospodarstw domowych   6 3 

Kwota świadczeń w złotych  596 334 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez ośrodek pomocy społecznej jest fundusz 

alimentacyjny. 

„Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych 

w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na 

podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych 

do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób 

spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe). 

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika 
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alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki 

organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.”28 

 

Tabela 31.Liczba korzystających ze świadczenia alimentacyjnego poszczególnych latach. 

 Liczba rodzin 

2018 2019 2020 

Liczba osób korzystających ze świadczeń 

alimentacyjnych 

27 20 16 

liczba rodzin korzystających ze świadczenia 

alimentacyjnego 

18 15 12 

Źródło : dane własne GOPS w Nędzy 

 

Podsumowując w gminie Nędza środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu 

polityki społecznej wyniosły w 2018 roku 7 222 364,00zł. Poziom wydatków w stosunku do 

roku poprzedniego wzrósł o 96.678,00zł. (co stanowi 1,35%).  

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 5.613.074,00zł.zł. co stanowi 77,72 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 

1.502.244,00zł. co stanowi 20,80% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.                         

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 85.201,00zł. co stanowi 1,18% ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej.  

W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 21.641,00zł, co stanowi                      

0,30 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

Najwięcej środków wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenia wychowawcze; 

świadczenia rodzinne; odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.                     

Środki w rozdziale 85295 - pozostała działalność wyniosły 34.053,00zł. - zostały przeznaczone 

na opłatę transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 

2014- 2020; koszty organizacji spotkania wigilijnego dla osób starszych samotnych i chorych 

z terenu Gminy Nędza a także organizacja Jubileuszów 50 rocznicy pożycia małżeńskiego w 

roku 2018. 

W gminie Nędza środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2019 roku 8.780 310,00zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o 1.557.946,00zł. (co stanowi 17,70%). W dziale 855 – Rodzina 

 
28 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne; https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny 
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wydatkowano 7.066.056,00zł.co stanowi 80,48 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 1.090.881,00zł. co stanowi 12,42% 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia 

wydatkowano 84.724,00zł. co stanowi0,97 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 14.081zł. co 

stanowi 0,16 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków 

wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenie wychowawcze; świadczenia rodzinne; 

Domy Pomocy Społeczne. 

W gminie Nędza środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2020 roku 8.780 310,00zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o1.868.158,00zł. (co stanowi 17,54%). W dziale 855 – Rodzina 

wydatkowano 9.058.304,00zł. co stanowi 85,07 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej.  W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 1.489.589,00zł. co stanowi 

13,99%ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  W dziale 851 - Ochrona zdrowia 

wydatkowano 66.516,00zł. co stanowi 0,62 % ogólnych wydatków w zakresie polityki 

społecznej.  W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 15.178,00zł, co 

stanowi 0,14 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków 

wydano na następujące pozycje budżetowe: świadczenie wychowawcze; świadczenia rodzinne; 

Domy Pomocy Społecznej. 
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6 Analiza SWOT problemów społecznych Gminy Nędza. 

 

Analiza SWOT jest użyteczną i coraz powszechniej stosowaną metodą przy określaniu 

priorytetów rozwojowych w pracach nad strategią. Opracowanie analizy SWOT jest istotnym 

etapem procesu planowania strategicznego. Stanowi punkt wyjściowy dla określenia celów 

strategicznych oraz projektów socjalnych. Przedstawione poniżej czynniki obejmują mocne i 

słabe strony, a także szanse i zagrożenia. W analizie odnoszono się do kwestii społecznych w 

Gminie Nędza. 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

➢ Bardzo  dobra  znajomość  środowiska 

lokalnego  przez  pracowników  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nędzy.  

➢ Wykwalifikowana  kadra  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Nędzy.  

➢ Świadczenia i programy realizowane przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy.  

➢ Stosunkowo mała liczba rodzin 

korzystających z pomocy społecznej z 

powodu przemocy w rodzinie i alkoholizmu 

➢ Skuteczne zajmowanie  się  szeroko 

rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów  alkoholowych,  w  tym  także 

interwencją i pomocą rodzinom, w których 

dochodzi  do  przemocy  przez  Gminną 

komisję  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych w Nędzy  

➢ Działalność Zespołu interdyscyplinarnego w  

Nędzy  do  spraw  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

➢ Dostępność  do  programów  i  środków 

finansowych ukierunkowanych na 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych 

oraz na rzecz promocji zatrudnienia 

➢ Aktywne  organizacje  pozarządowe,  które 

biorą  udział  w  życiu  społecznym  i 

gospodarczym gminy 

➢ Współpraca międzyinstytucjonalna w 

zakresie rozwiązywania problemów  

społecznych mieszkańców 

➢ Dostęp do instytucji publicznych na terenie 

Gminy  

➢ Dostępność  atrakcyjnych  terenów  pod 

rozwój mieszkalnictwa.   

 

➢ Wzrost udziału osób starszych w ogólnej 

liczbie ludności. 

➢ Utrzymujący się problem ubóstwa, 

niepełnosprawności oraz bezrobocia jako 

jedne z najczęstszych powodów korzystania 

z pomocy społecznej. 

➢ Ubóstwo  utrudniające  niektórym 

mieszkańcom  egzystencje i zaspokajanie 

podstawowych potrzeb życiowych. 

➢ Bariery  architektoniczne  utrudniające 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 

➢ Ukryte bezrobocie.  

➢ Występowanie  wśród  mieszkańców 

uzależnień. 

➢ Niewystarczająca oferta pozaszkolna. 

➢ Brak żłobka na terenie gminy. 

➢ Mała  liczba  klubów  i  miejsc  spotkań  dla 

młodzieży.  

➢ Mała  liczba  organizacji  działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych i ubogich.  
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➢ Obecność  terenów  pod  rozwój 

infrastruktury  przemysłowej zwiększających 

potencjał gminy 

➢ Funkcjonowanie szkół podstawowych, 

przedszkoli  

➢ Rozbudowana działalność Biblioteki i 

Gminnego Centrum Kultury. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

➢ Rozwój gospodarczy Gminy. 

➢ Prężnie  działające  władze  lokalne  w 

gminie. 

➢ Pozyskanie środków unijnych na rozwój 

Gminy. 

➢ Realizacja inwestycji w gminie.  

➢ Dostępność  zewnętrznych  źródeł 

finansowania inwestycji.  

➢ Aktywizacja gospodarcza gminy  z 

udziałem funduszy strukturalnych.  

➢ Pozyskanie  nowych  inwestorów 

tworzących nowe miejsca pracy.  

➢ Aktywizacja społeczna mieszkańców, 

rozwój fizyczny i sportowy. 

➢  Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci i młodzieży. 

➢ Wzrost aktywności i integracji osób 

starszych. 

➢ Rozwój usług społecznych na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

➢ Współpraca  pomiędzy  instytucjami  i  

organizacjami  w  sprawach  dotyczących 

pomocy społecznej.  

➢ Szeroka  i  bardziej  dostępna  profilaktyka 

zdrowotna.  

➢ Rozwój infrastruktury drogowej. 

➢ Systemowe  rozwiązania  z  zakresu  

polityki społecznej.  

➢ Wzrost świadomości  społeczeństwa w 

zakresie problemów  społecznych  i 

zaangażowanie w ich rozwiązywanie. 

➢ Sprzyjająca  polityka  regionalna 

nastawiona na rozwój obszarów wiejskich. 

 

➢ Starzejące się społeczeństwo. 

➢ Wzrost zapotrzebowania na usługi 

opiekuńcze, ośrodki wsparcia oraz zakłady 

opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych. 

➢ Narastanie zjawiska wyuczonej 

bezradności. 

➢ Zagrożenie izolacją społeczną i 

samotnością osób starszych.  

➢ Wzrost liczby osób długotrwale 

bezrobotnych. 

➢ Zmiany  modelu  życia –  rozbijanie  więzi 

rodzinnych i społecznych.  

➢ Bezradność  rodzin  w  rozwiązywaniu 

własnych problemów.  

➢ Ograniczanie wysokości środków 

finansowych przeznaczonych z budżetu 

centralnego na pomoc społeczną.  

➢  Konieczność  obsługi  dodatkowych  

zadań przez OPS bez zwiększenia 

zatrudnienia.  

➢ Wzrost problemów opiekuńczo-

wychowawczych w rodzinach, zaburzenie 

więzi rodzinnych. 

➢ Postępujący  problem  uzależnień,  w  tym 

szczególnie uzależnień wśród młodzieży. 

➢ Trudność  w  diagnozowaniu problemu 

uzależnień wśród młodzieży.  

➢ Niedostateczne środki finansowe na 

oświatę.  

➢ Emigracja  zarobkowa  i  migracja  na  

inne tereny oraz niekorzystne zmiany 

demograficzne – starzenie  się 

społeczeństwa.  

➢ Niedostateczna  oferta  spędzania  czasu 

wolnego przez dzieci i młodzież.  

➢ Trudności  w  pozyskiwaniu  środków 

finansowych z zewnątrz.   
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7 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nędza na lata 

2021 – 203026 
 

7.1 PLAN WDRAŻANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W GMINIE NĘDZA 

 

Wdrażanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Nędza na lata 

2021 - 2030 opierać się będzie na realizacji pięciu celów strategicznych: 

 

I. CEL STRATEGICZNY 

Integracja społeczna - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność). 

II. CEL STRATEGICZNY CEL STRATEGICZNY 

Wspieranie i aktywizacja osób niepełnosprawnych 

III. CEL STRATEGICZNY 

Wspieranie i aktywizacja osób starszych 

IV. CEL STRATEGICZNY 

Wspieranie rodzin i dzieci. 

V. CEL STRATEGICZNY 

Redukowanie problemu uzależnień 

 

I. CEL STRATEGICZNY 

INTEGRACJA SPOŁECZNA - PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU 

WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

(bezrobocie, ubóstwo, bezdomność). 

1. Cel szczegółowy 

 

Minimalizowanie zjawiska 

ubóstwa w gminie Nędza 

Kierunki działań: 

✓ udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej niezbędnej do 

zapewnienia właściwej egzystencji osób dotkniętych 

problemem ubóstwa. 

✓  Mobilizowanie i motywowanie do aktywności społecznej. 

✓ Zwiększenie środków na pomoc społeczną kierunkowaną 

na pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem 

ubóstwa. 

✓ Organizowanie akcji społecznych i włączenie organizacji 

pozarządowych i stowarzyszeń do działań 

ukierunkowanych na pozyskiwanie i przekazywanie 

potrzebującym żywności, odzieży, środków czystości oraz 

artykułów gospodarstwa domowego. 
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✓ Wspieranie i pomoc w rozwijaniu wolontariatu, jako formy 

pomocy na rzecz osób potrzebujących. 

2. Cel szczegółowy 

 

Tworzenie warunków do 

wychodzenia z bezdomności 

i przeciwdziałania utrwalania 

się stanu ubóstwa w gminie 

Nędza 

Kierunki działań: 

✓ Monitorowanie zjawiska bezdomności na terenie gminy 

Nędza. 

✓ Wsparcie osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych 

poprzez zapewnienie schronienia, pracę socjalną, działania 

osłonowe, reintegrację społeczną i zawodową. 

✓ Stworzenie programu profilaktyczno–osłonowego dla 

mieszkańców mających trudności z regularnym płaceniem 

czynszu. Adresatami programu powinny zostać osoby i 

rodziny, które są lub mogą być zagrożone utratą mieszkania 

w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Celem 

programu powinno być wypracowanie nawyku regulowania 

należności mieszkaniowych, wzrost zainteresowania 

zamianą mieszkań, a także zwiększenie płynności 

finansowej administratorów zasobu komunalnego. 

✓ Wspieranie zatrudnienia wspomaganego, które pozwoli 

umożliwić spłatę zaległego czynszu. Zatrudnienie mogłoby 

być realizowane w formie: prac społecznie – użytecznych, 

świadczenia prac na rzecz miasta, z którego dochód byłby 

przekazywany na pokrycie zaległości czynszowych (np. 

odśnieżanie, prace porządkowe, remontowe itp.), robót 

publicznych oraz prac interwencyjnych oraz prac w ramach 

spółdzielni socjalnej. 

✓ Dążenie do poprawy sytuacji mieszkaniowej, w tym 

tworzenie mieszkań socjalnych i komunalnych. 

✓ Wzmacnianie kompetencji w zakresie zaradności, 

samodzielności oraz gospodarowania posiadanymi 

zasobami. 

✓ Analizowanie przyczyn ubóstwa i minimalizowanie ich 

źródeł. 

✓ Prezentowanie i uczenie postaw aktywności i 

przedsiębiorczości osób i rodzin. 

✓ Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządem 

lokalnym i innymi podmiotami na rzecz ograniczania 

ubóstwa i bezdomności. 

✓ Tworzenie i realizacja programów na rzecz pomocy i 

aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem. 

✓ Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz 

poradnictwa specjalistycznego osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

3. Cel szczegółowy 

 

Wsparcie osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy 

Kierunki działań: 

✓ Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Raciborzu i agencjami do spraw zatrudnienia i 

instytucjami szkolącymi w aktywizowaniu do pracy 

osób bezrobotnych. 

✓ Pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie z 

Unii Europejskiej, na realizację projektów mających 

na celu aktywizację osób bezrobotnych. 

✓ Tworzenie warunków do wdrożenia różnych form 

zatrudnienia socjalnego i wspieranego, szczególnie we 
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współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 

Raciborzu i innymi podmiotami 

✓ Promowanie i kształtowanie przedsiębiorczych postaw 

osób bezrobotnych. 

✓ Współpraca z punktami informacji o szkoleniach i 

rynku pracy. 

4. Cel szczegółowy 

Przeciwdziałanie zjawisku 

długotrwałego bezrobocia 

i eliminowanie jego 

negatywnych skutków 

Kierunki działań: 

✓ Bieżące monitorowanie i podejmowanie działań 

aktywizujących na rzecz osób długotrwale 

bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Raciborzu w celu redukowania zjawiska 

długotrwałego bezrobocia i aktywizacji zawodowej tej 

grupy osób bezrobotnych. 

✓ Przygotowanie, realizowanie lub współorganizowanie 

oraz uczestnictwo w projektach (w tym 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) 

przyczyniających się do aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych z terenu gminy 

✓ Zabezpieczenie pomocy materialnej osobom i 

rodzinom dotkniętym długotrwałym bezrobociem. 

✓ Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób 

długotrwale bezrobotnych i ich rodzin, w oparciu o 

zawieranie i realizowanie kontraktów socjalnych. 

✓ Aktywne włączenie organizacji i stowarzyszeń 

działających na terenie gminy Nędza do aktywnego 

wspierania działań zmierzających do ograniczania 

skutków wykluczenia społecznego. 

II. CEL STRATEGICZNY 

WSPIERANIE I AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

1. Cel szczegółowy 

Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych 

w gminie Nędza. 

Kierunki działań: 

✓ Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

✓ Inicjowanie działań na rzecz rozwoju usług 

adresowanych do osób starszych, niepełnosprawnych i 

z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi. 

✓ Ułatwianie dostępu do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. 

✓ Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 

wspierającego osoby i rodziny opiekujące się osobami 

zależnymi. 

✓ Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom lub opiekunom 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy. 

✓ Inicjowanie i realizacja projektów oraz programów na 

rzecz osób niepełnosprawnych nieaktywnych 

zawodowo. 
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✓ Rewitalizacja przestrzeni użyteczności publicznej 

celem lepszego dostosowania do potrzeb 

niepełnosprawnych. 

✓ Zintegrowanie działań instytucji i organizacji 

pozarządowych na rzecz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów osób niepełnosprawnych. 

III. CEL STRATEGICZNY 

WSPIERANIE I AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH 

2. Cel szczegółowy 

Rozwój i budowa systemu 

wsparcia dla osób starszych 

w gminie Nędza 

 

Kierunki działań: 

✓ Podejmowanie współpracy z samorządem, 

powiatowym, organizacjami pozarządowymi i 

kościelnymi działającymi na rzecz osób starszych w 

celu kreowania polityki senioralnej w gminie Nędza. 

✓ Prowadzenie pracy socjalnej z osobami starszymi. 

✓ Dokształcanie kadr pomocy społecznej i pracowników 

innych instytucji w zakresie wspierania osób starszych. 

✓ Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom 

starszym tego wymagającym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nędzy. 

✓ Zwiększenie możliwości korzystania z usług 

opiekuńczych przez osoby starsze w miejscu 

zamieszkania 

✓ Promowanie wolontariatu będącego formą integracji 

społecznej dla osób starszych. 

✓ Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania 

czasu wolnego przez osoby starsze – zaspokajanie ich 

potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i 

edukacyjnych, w tym organizowanie cyklicznych 

imprez i spotkań integracyjnych, wycieczek. 

✓ Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych. 

IV. CEL STRATEGICZNY 

WSPIERANIE RODZIN I DZIECI. 

1. Cel szczegółowy 

Wzmacnianie pozytywnego 

wizerunku rodziny z dzieckiem 

poprzez prowadzenie działań 

wspierających, informacyjnych 

i edukacyjnych 

Kierunki działań: 

✓ Zapewnienie możliwie pełnego dostępu do różnych 

form wspierających rodzinę. 

✓ Podniesienie poziomu funkcjonowania rodzin w 

zakresie opieki i wychowania dzieci poprzez 

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa 

rodzinnego. 

✓ Wsparcie rodziny w rozpoznawaniu talentów i 

właściwym wyborze ścieżki kształcenia dzieci. 
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✓ Podejmowanie kompleksowych działań wspierających 

dzieci i rodziny celem odbudowy więzi 

wewnątrzrodzinnych. 

✓ Udzielanie pomocy finansowej wynikającej z systemu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

alimentacyjnych i wychowawczych. 

✓ Systematyczna praca socjalna z rodziną. 

✓ Promowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku 

funkcjonowania rodziny poprzez działania o 

charakterze promocyjnym, sportowym, edukacyjnym i 

integracyjnym (kampanie społeczne, imprezy, pikniki, 

programy sportowo- rekreacyjne). 

2. Cel szczegółowy 

Stwarzanie możliwości nabycia i 

rozwoju kompetencji 

rodzicielskich, umiejętności 

przezwyciężenia sytuacji 

kryzysowych przez rodziny oraz 

poprawa funkcjonowania 

społecznego dzieci i młodzieży 

Kierunki działań: 

✓ Realizacja zadań ustawowych przez pracowników 

socjalnych oraz asystentów rodziny, zwłaszcza w 

rodzinach znajdujących się w sytuacji kryzysowej 

✓ Realizacja i tworzenie zintegrowanych programów 

wsparcia dla rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczo 

- opiekuńczej i socjalnej. 

✓ Organizowanie w zależności od potrzeb, pomocy ze 

strony rodzin wspierających, wolontariuszy oraz 

organizacji pozarządowych. 

✓ Zapewnienie szerszego dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego 

V. CEL STRATEGICZNY 

REDUKOWANIE PROBLEMU UZALEŻNIEŃ 

1. Cel szczegółowy 

Wprowadzenie zintegrowanego 

systemu pomocy osobom i 

rodzinom dotkniętym 

alkoholizmem. 

Kierunki działań: 

✓ Utrzymanie z ewentualnym rozszerzeniem oferty 

terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i 

innych środków psychoaktywnych. 

✓ Udzielanie wsparcia rodzinom osób dotkniętym 

alkoholizmem, a więc współuzależnionym. 

✓ Ochrona rodzin dotkniętych alkoholizmem i 

jednocześnie zagrożonych przemocą. 

✓ Objęcie dzieci z rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym opieką pedagogiczno – psychologiczną. 

✓ Udzielanie porad prawnych rodzinom z problemem 

alkoholowym. 

2. Cel szczegółowy 

Podniesienie poziomu wiedzy 

społeczeństwa na temat 

problemów związanych z 

używaniem alkoholu i innych 

Kierunki działań: 

✓ Rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu 

informowanie o społecznych, zdrowotnych i 

ekonomicznych skutkach związanych z używaniem 

alkoholu. 
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substancji psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i 

młodzież. 

✓ Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i 

abstynencji 

3. Cel szczegółowy 

Zwiększenie zaangażowania 

społeczności lokalnej w 

zapobieganiu używania 

alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i 

młodzież oraz minimalizowanie 

zjawiska alkoholizmu i skutków 

jego nadużywania w gminie 

Kierunki działań: 

✓ Wspieranie istniejących lokalnych programów 

mających na celu zintensyfikowanie działań 

profilaktycznych kontrolnych skierowanych na 

ograniczenie popytu na napoje alkoholowe. 

✓ Wspieranie programów edukacyjnych skierowanych 

do rodziców mających na celu zaangażowanie ich w 

oddziaływania profilaktyczne wobec dzieci. 

✓ Wspieranie programów profilaktyczno – 

interwencyjnych zaadresowanych do dzieci i 

młodzieży oraz do grup ryzyka. 

✓ Upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach 

zażywania alkoholu i innych środków 

psychoaktywnych (akcje informacyjne, ulotki, plakaty, 

spotkania w szkołach z udziałem psychologów, 

terapeutów, pedagogów, przedstawicieli stowarzyszeń 

i fundacji zajmujących się problematyką uzależnień, 

na temat zagrożeń wynikających z uzależnień). 

✓ Tworzenie grup samopomocowych skierowanych do 

osób uzależnionych i współuzależnionych. 

✓ Stały monitoring realizacji ustawy dotyczącej 

„profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi”. 

✓ Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom osób 

uzależnionych od alkoholu. 

✓ Praca socjalna mobilizująca do podjęcia leczenia przez 

osoby uzależnione i współuzależnione. 
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7.2 REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

GMINY NĘDZA NA LATA 2021– 2030. 

 

I. CEL STRATEGICZNY: Integracja społeczna - przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność). 

 

 

1. Cel szczegółowy: Minimalizowanie zjawiska ubóstwa w gminie  

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe 

➢ Organizacje pozarządowe 

➢ Bank Żywności 

➢ Placówki oświatowe 

➢ Służba zdrowia 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba rodzin objętych wsparciem. 

➢ Liczba osób uczestniczących w programie. 

➢ Poziom zaspokojenia potrzeb do wysokości kryteriów ustawowych 

➢ Liczba udzielonych porad medycznych, psychologicznych, prawnych, 

socjalnych i rodzinnych. 

➢ Liczba wydanych paczek żywnościowych. 

➢ Liczba grup samopomocowych. 

➢ Liczba wolontariuszy. 
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2. Cel szczegółowy: Tworzenie warunków do wychodzenia z bezdomności i 

przeciwdziałania utrwalania się stanu ubóstwa w gminie 

 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

➢ jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe 

➢ Organizacje pozarządowe 

➢ Bank Żywności 

➢ Placówki oświatowe 

➢ Służba zdrowia 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

➢ Komenda Powiatowa Policji Policja 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne  

➢ Fundusze UE 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba osób bezdomnych. 

➢ Liczba osób bezdomnych skierowanych do schronisk. 

➢ Liczba stworzonych programów. 

➢ Liczba mieszkań komunalnych (w szczególności przeznaczonych dla 

lokatorów korzystających z umów o najem socjalny), chronionych. 
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3. Cel szczegółowy: Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Wymiar finansowy i organizacyjny współdziałania Ośrodka Pomocy Społecznej 

z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia 

na terenie miasta, obejmującego m.in. organizowanie stażów absolwenckich i 

przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych i prac 

społecznie użytecznych, szkoleń, kursów umożliwiających zmianę kwalifikacji 

zawodowych oraz innych programów i projektów aktywizacyjnych 

realizowanych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 

➢ Wymiar finansowy i organizacyjny współudziału w programach realizowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego przez instytucje rynku pracy.  
➢ Liczba kobiet/osób objętych pracą socjalną, liczba osób marginalizowanych, w 

tym bezrobotnych 

➢ Wymiar finansowy i organizacyjny współudziału w opracowaniu projektów 

mających na celu rozwiązywanie problemu bezrobocia. 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73CFF670-56BC-4891-A10E-9225D19B9B58. Podpisany Strona 76



76 

 

4. Cel szczegółowy: Przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia i eliminowanie 

jego negatywnych skutków. 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Instytucje rządowe, naukowe, samorządowe 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

 

➢ Liczba osób bezrobotnych, które zostały objęte pomocą w ramach 

programu/projektu. 

➢ Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały z form wsparcia realizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy. 

➢ Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. 

➢ Liczba osób bezrobotnych objętych pomocą finansową OPS. 

➢ Liczba kontraktów socjalnych. 

➢ Liczba organizacji i stowarzyszeń współpracujących. 
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II. CEL STRATEGICZNY: Wspieranie i aktywizacja osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

 

1. Cel szczegółowy: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w gminie 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba zrealizowanych programów/projektów 

➢ Liczba osób objętych działaniami organizacji pozarządowych. 

➢ Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. 

➢ Liczba osób objętych usługami w ramach odrębnych programów. 

➢ Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

➢ Liczba osób korzystających ze wsparcia w formie asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej. 
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III. CEL STRATEGICZNY: Wspieranie i aktywizacja osób starszych 

 

1. Cel szczegółowy: Rozwój i budowa systemu wsparcia dla osób starszych w gminie 

Nędza. 

 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba zrealizowanych świadczeń w formie usług opiekuńczych. 

➢ Liczba zrealizowanych świadczeń w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

➢ Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej. 

➢ Ilość zrealizowanych programów skierowanych do grup adresatów celu. 

➢ Liczba zrealizowanych programów/projektów. 
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IV. CEL STRATEGICZNY: Wspieranie rodzin i dzieci. 

 

1. Cel szczegółowy: Wzmacnianie pozytywnego wizerunku rodziny z dzieckiem poprzez 

prowadzenie działań wspierających, informacyjnych i promocyjnych. 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

➢ Placówki oświatowe; 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba uczestniczących dzieci. 

➢ Liczba ofert zajęć sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży. 

➢ Liczba uczestników. 

➢ Liczba zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, 

kółek zainteresowania. 

➢ Liczba uczestników zajęć. 

➢ Liczba zajęć, programów, projektów adresowanych do dzieci. 

➢ Liczba imprez, festynów. 

➢ Liczba rozpowszechnionych materiałów promocyjno – edukacyjnych. 

➢ Liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań i wywiadówek dla rodziców. 
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2. Cel szczegółowy: Stwarzanie możliwości nabycia i rozwoju kompetencji 

rodzicielskich, umiejętności przezwyciężenia sytuacji kryzysowych przez rodziny oraz 

poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Organizacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pożytku 

publicznego 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

➢ Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich 

➢ Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

➢ Placówki oświatowe; 

➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba zatrudnionych asystentów rodziny. 

➢ Liczba dzieci z rodzin objętych asystenturą 

➢ Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. 

➢ Liczba zawartych kontraktów socjalnych w obszarze wspierania. 

➢ Liczba dziennych placówek wsparcia. 

➢ Liczba uczestników dziennych placówek wparcia. 

➢ . Liczba rodzin z obszaru wspierania objęta nadzorem kuratorskim. 

➢ Liczba rodzin, którym przyznano pomoc finansową z tytułu występowania 

problemów opiekuńczo –wychowawczych 
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➢ Liczba dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 

 

V. CEL STRATEGICZNY: Redukowanie problemu uzależnień. 

 

1. Cel szczegółowy: Wprowadzenie zintegrowanego systemu pomocy osobom i rodzinom 

dotkniętym alkoholizmem 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

➢ Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich 

➢ Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

➢ Placówki oświatowe; 

➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

➢ Organizacje pozarządowe 

➢ Komenda Powiatowa Policji 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne  

➢ Fundusze UE 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba osób, którym udzielono pomocy z tytułu przesłanki alkoholizm 

➢ Liczba spotkań w ramach realizacji działań profilaktycznych. 

➢ Liczba rozpowszechnionych materiałów edukacyjno – informacyjnych. 

➢ Liczba zorganizowanych warsztatów i konferencji, kampanii. 
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➢ Liczba udzielonych konsultacji terapeutycznych. 

➢ Liczba udzielonych konsultacji prawnych. 

➢ Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rozwijających kompetencje 

emocjonalno – społeczne realizowane w placówkach oświatowych. 

 

 

2. Cel szczegółowy: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w 

szczególności przez dzieci i młodzież. 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

➢ Placówki oświatowe; 

➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

➢ Organizacje pozarządowe 

➢ Komenda Powiatowa Policji 

➢ Placówki zdrowia 

 

Źródła finansowania: 

➢ Budżet Gminy Nędza 

➢ Budżet Powiatu 

➢ Budżet Państwa 

➢ Środki zewnętrzne  

➢ Fundusze UE 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba organizacji i stowarzyszeń. 

➢ Liczba rozpowszechnionych materiałów edukacyjno – informacyjnych. 
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➢ Liczba zorganizowanych warsztatów i spotkań, kampanii. 

➢ Liczba programów, projektów i akcji adresowanych do dzieci i młodzieży. 

➢ Liczba uczniów objętych działaniami w formie warsztatów, spotkań i pogadanek 

 

 

3. Cel szczegółowy: Zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w zapobieganiu 

używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci 

i młodzież oraz minimalizowanie zjawiska alkoholizmu i skutków jego nadużywania 

w gminie 

 

Koordynator: 

➢ GOPS Nędza 

Realizatorzy: 

➢ Rada Gminy w Nędzy 

➢ Gmina Nędza 

➢ Wójt Gminy w Nędzy 

➢ Jednostki organizacyjne Gminy, których zakres działań jest zbieżny z celami 

strategicznymi i szczegółowymi 

➢ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu; 

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

➢ Placówki oświatowe; 

➢ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

➢ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

➢ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

➢ Organizacje pozarządowe 

➢ Komenda Powiatowa Policji 

➢ Placówki zdrowia 

 

 

Czas realizacji: 

➢ Praca ciągła 2021-2030 

 

Wskaźniki osiągnięcia celu: 

➢ Liczba punktów sprzedaży alkoholu. 

➢ Liczba koncesji na sprzedaż alkoholu. 

➢ Wysokość środków uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. 

kapslowe. 

➢ Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego złożonych do 

GKRPA. 

➢ Liczba grup wsparcia skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73CFF670-56BC-4891-A10E-9225D19B9B58. Podpisany Strona 84



84 

 

➢ Liczba wydanych opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od 

alkoholu. 

➢ Liczba wniosków skierowanych do Sądu o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego 

➢ Liczba konsultacji udzielona w punktu informacyjno - konsultacyjnym 

➢ Liczba zrealizowanych programów, projektów z zakresu profilaktyki 

➢ Środki ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi na działania profilaktyczne. 

➢ Liczba inicjatyw społecznych. 
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7.3 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Warunkiem realizacji celów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Staszów na lata 2021–2030 jest jej finansowanie oraz pozyskanie i 

zabezpieczenie środków finansowych na realizację zaplanowanych działań i projektów. 

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w niniejszej Strategii będą: 

➢ budżet Gminy, 

➢  budżet Wojewody, 

➢ budżet Samorządu Województwa, 

➢ Fundusz Pracy, 

➢ projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, 

➢ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

➢ środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

➢ środki finansowe pozyskiwane przez organizacje pozarządowe, 

➢ środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji Strategii. 

➢ dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz 

dochody z opłat określonych w art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz środki 

rządowych lub pozarządowych programów celowych. 

 

Ramy finansowe Strategii uzależnione są od możliwości finansowych Gminy Nędza. 

Realizacja poszczególnych celów i zadań wymienionych w Strategii uzależniona będzie od 

środków posiadanych przez Gminę oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. 

Prognozy wykorzystane do sporządzenia ram finansowych Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Nędza przyjęto w oparciu o procentową strukturę wydatków 

socjalnych w latach 2018-2020, która została opracowana na podstawie oceny zasobów pomocy 

społecznej. Prognoza uwzględnia także ryzyka finansowe tj. zmianę przepisów, wzrost 

wydatków, inflację. 
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W prognozie na lata 2021-2030 zastosowano średnią wzrostu 3,0% w skali roku 

wydatków na pomoc społeczną przewidywanego na podstawie analizy danych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

 

 

rok Wysokość środków finansowych w zakresie pomocy społecznej i 

pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 

2018 6.975.317,01 

2019 8.674.248,01 

2020 10.564.609,96 

 

 

 

rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie pomocy społecznej 

i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej 

2021 10.383.994 

2022 10.903.193 

2023 11.448.352 

2024 12.020.769 

2025 12.621.807 

2026 13.252.897 

2027 13.915.541 

2028 14.333.007 

2029 14.762.997 

2030 15.205.887 
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W prognozie na lata 2021-2030 zastosowano średnią wzrostu 10,0% w skali roku 

wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii  przewidywanego na podstawie 

analizy danych. 

 

rok Wysokość środków finansowych w przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi i narkomanii 

2018 83.097,13 

2019 77.274,27 

2020 89.352,83 

 

 

 

rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 

2021 98.287,00 

2022 108.116,00 

2023 118.927,00 

2024 130.820,00 

2025 143.902,00 

2026 158.292,00 

2027 174.121,00 

2028 191.533,00 

2029 210.686,00 

2030 231.755,00 
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7.4 SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII 

 

Aby narzędzie jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Nędza mogło być określane mianem skutecznego – musi zostać logistycznie wdrażane do 

realizacji. Konieczne jest wyznaczenia lidera, który będzie pracował nad komunikacją, 

motywacją i kształtem realizacji zapisów. W procesie wdrażania dokumentu uwzględnić należy 

również udział zewnętrznych partnerów społeczno-gospodarczych. 

Podstawowe założenia: 

1. Liderem i koordynatorem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

jest GOPS. 

2. Głównym partnerem w jej realizacji jest gmina Nędza. 

3. Przyjęty system wdrożeniowy wyposażony musi być w narzędzia, które m.in. 

mają służyć systematycznej kontroli i korekcie zapisów niniejszej Strategii. Plan 

komunikacji społecznej dokumentu 

 

Obszary problemowe Strategii zostały przedstawione przed przystąpieniem do jej 

opracowania wszystkim zainteresowanym podmiotom odpowiedzialnym za realizację zadań 

zawartych w strategii. Po uchwaleniu Strategii przez Radę Gminy, zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Gminy. 
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7.5 MONITORING 

 

Proces monitoringu wdrażania strategii będzie służył identyfikacji osiąganych 

rezultatów oraz porównaniu ich zgodności z założeniami. Dane zebrane i opracowane w 

procesie monitoringu posłużą do ewaluacji Strategii. Będzie ona polegała na gromadzeniu i 

opracowywaniu informacji i danych zebranych od wszystkich podmiotów zaangażowanych w 

realizację działań strategicznych.  

Punktem odniesienia będą przede wszystkim wskaźniki określone w strategii odnoszące 

się do poszczególnych celów. Dla oceny zmian zachodzących w wybranych, niemożliwych do 

opisu za pomocą wskaźników bazowych obszarach, służyć będą wskaźniki kontekstowe 

(pokazujące dane zjawisko w szerszym kontekście, zwykle w odniesieniu do dłuższych 

okresów czasu). Dane do pomiaru wskaźników pozyskiwane będą z: danych statystycznych 

GUS, jednostek organizacyjnych, Urzędu Gminy, Komisariatu Policji, PUP, ze sprawozdań 

GOPS, GKRPA, sprawozdań z realizacji gminnych programów i projektów oraz od organizacji 

pozarządowych.  

Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych kierunków działań 

lub też pozwoli na modyfikację i dokonywanie korekt w przypadku istotnych zmian 

społecznych, które mogą zaistnieć w wyniku, np. zmiany regulacji prawnych lub nasilenia 

niektórych problemów społecznych. Informacja nt. realizacji strategii oraz osiągniętych 

efektów przygotowywana będzie przez GOPS przy ścisłej współpracy z gminą Nędza.  

Wnioski z monitoringu i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden z elementów 

aktualizacji Strategii przeprowadzanej co dwa lata. 
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7.6 EWALUACJA 

 

Ewaluacja oznacza systematyczne zbieranie, analizę i interpretację danych w celu 

określenia wartości strategii. W szerokim pojęciu proces ten musi odpowiadać na pytanie, w 

jakim stopniu strategia rozwiązuje realne problemy społeczności lokalnej, w wąskim zaś 

aspekcie ewaluacja koncentruje się na realizacji oceny zapisów strategii np. wskaźników 

realizacji celów i zadań strategii oraz rozwiązywanie problemów. 

1. ZAKRES EWALUACJI 

Ewaluacji podlegać będzie: 

− materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen; 

− ocena trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności, trwałość i spójności. 

2. SPOSÓB EWALUACJI 

Analiza przeprowadzona zostanie w szczególności pod kątem identyfikacji obszarów ryzyka i 

barier dla skutecznej i efektywnej realizacji procesów monitorowania i ewaluacji i określenia 

nowych zagrożeń. Do ewaluacji zostanie wykorzystana metoda samodzielnej oceny stopnia 

realizacji Strategii i osiągniętych efektów, dokonywana siłami własnymi na podstawie zbioru 

informacji pochodzących z monitoringu, wsparta dodatkowymi narzędziami oceny. 

3. NARZĘDZIA EWALUACJI 

Planuje się stosowanie szerokiego zakresu metod i technik badań społeczno-ekonomicznych 

służących pomiarowi efektów oraz wyjaśnieniu mechanizmów interwencji publicznej z 

wykorzystaniem: 

− ilościowych metod badawczych – pozwoli to na gromadzenie i analizę informacji 

liczbowych, poznanie częstości występowania badanego zjawiska oraz określenie poziomu 

zależności, jakie występują pomiędzy różnymi danymi; 

− technik: ankiety, zestawienia danych (np. koszty, ilość świadczeniobiorców, ilość usług); 

− narzędzi: tabel, wykresów, diagramów 

4. OKRES EWALUACJI 

Planuje się przeprowadzenie w 2031 roku ewaluację końcową, która będzie stanowić 

obiektywną ocenę założeń, procesu realizacji i rezultatów pod względem stosowności, 

skuteczności, trwałości, efektywności, a także użyteczności podjętych w ramach Strategii 

działań. 
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7.7 OCENA RYZYKA 

 

Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poddany został analizie 

pod kątem zgodności przyjętych postanowień i sposobu ich realizacji. Kluczową okolicznością 

jest fakt wyznaczenia przez Strategię celów, wskazania działań dla poszczególnych obszarów 

wsparcia i interwencji, określenia wskaźników stopnia ich realizacji oraz szeroko zakrojony 

zakres konsultacji tego dokumentu dla wyeliminowania ryzyka sprzeczności z innymi 

strategicznymi ustaleniami i opracowaniami. Ponadto przyjęcie tego dokumentu istotnie 

ograniczy ryzyko planowania zadań budżetowych w sferze społecznej bez uwzględnienia 

rzeczywiście zdiagnozowanych problemów i potrzeb.  

Analiza taka przeprowadzana będzie także okresowo z wykorzystaniem danych z 

monitoringu, a ewentualne stwierdzone ryzyko, w szczególności wynikające ze zmiany 

zewnętrznych okoliczności i zdarzeń mających wpływ na realizacje wyznaczonych celów i 

zadań na podstawie tego monitoringu i ewaluacji, będą mogły być identyfikowane i 

ograniczane poprzez dopuszczalną aktualizację. 
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8 PODSUMOWANIE 
 

 

Cele strategiczne i kierunki działań sformułowane zostały w oparciu o analizę systemu 

pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień i sytuację na lokalnym 

rynku pracy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zakłada rozszerzenie i 

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

pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. W myśl ustawy o pomocy 

społecznej, podejmowane działania powinny doprowadzić, w miarę możliwości, do życiowego 

usamodzielnienia się objętych nią osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem. 

W ramach wypracowanej strategii przyjmuje się podejście nastawione przede wszystkim 

na: wzmocnienie postaw aktywnych; wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej; partnerskich 

działań instytucji i organizacji pozarządowych w stworzeniu lokalnego systemu rozwiązywania 

problemów społecznych. 

Analiza problemów społecznych będących przedmiotem niniejszej Strategii zwraca 

również uwagę na tzw. nowe ryzyka socjalne czyli trudne sytuacje, nie tylko materialne, które 

pojawiły się w efekcie zmian zwłaszcza demograficznych. Zapisy zawarte w Strategii 

realizowane będą zgodnie z wytyczonymi działaniami, ale w skali i harmonogramie zależnych 

od możliwości finansowych. Będzie podlegać okresowym weryfikacjom i niezbędnym 

modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-ekonomiczną, 

zidentyfikowanymi potrzebami mieszkańców gminy  i przepisami prawa.  
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