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WSTĘP 

W literaturze przedmiotu i w dokumentach urzędowych pojęcie pomocy społecznej 

pojawiło się w latach trzydziestych XX w. i zastąpiło w dużej mierze wcześniej 

wykorzystywane pojęcie opieki społecznej, którego natomiast konsekwentnie używano  

w okresie międzywojennym i które pojawiło się w ustawie o opiece społecznej z 1923r. 

Zaistnienie pojęcia opieki społecznej wynika z faktu, iż ówczesna polityka społeczna państwa 

była ukierunkowana przede wszystkim na zaspokajanie określonych potrzeb i sprowadzała się 

głównie do przyznawania przewidzianych przez prawo świadczeń.  

W celu zaprzestania zachowań filantropijnych, które przypisywane były opiece 

społecznej zaczęto mówić o pomocy społecznej. Jedną z pierwszych osób, które użyły 

terminu pomoc społeczna była Helena Radlińska. Pomoc społeczna według niej to 

działalność, która „dopomaga rozwojowi, wzrostowi wszystkiego co dobre”. Kluczowe 

znaczenie ma tu słowo „dopomaga”, które w pełni obrazuje kierunek jaki powinno obrać 

państwo w sprawowaniu pieczy nad swoimi obywatelami. 

Szybkie i wciąż narastające tempo przemian towarzyszących rozwojowi cywilizacji 

XXI w. stawia coraz to nowe wyzwania przed polityką społeczną, pomocą społeczną i pracą 

socjalną. Pojawiają się nowe problemy, nowe, często nieznane źródła marginalizacji 

społecznej co w konsekwencji prowadzi do tworzenia się nowych źródeł dysfunkcji, 

deficytów i ryzyka wykluczenia społecznego, zarówno jednostek jak i całych grup 

społecznych. W życiu zwykłych ludzi pojawiają się przewartościowania, zmiany statusu 

społecznego i coraz wyższe kryteria uznania na rynku pracy. Wszystko to nie pozostaje bez 

wpływu na ogólny poziom życia społeczeństwa. Wiele osób nie potrafi się dostosować do 

zmian, nie nadąża za postępem i w efekcie populacja klientów pomocy społecznej ciągle się 

poszerza. 

Przytoczone definicje pomocy społecznej oraz krótka charakterystyka jej przeobrażeń 

pozwoliły na wyodrębnienie pewnych istotnych spostrzeżeń.  

 Rozwiązywanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym  

i długofalowym, dlatego też celowe jest strategiczne podejście do sfery polityki społecznej, 

również na poziomie lokalnym. Realizacja tego procesu jest przypisana Gminie, która 

opracowuje „Lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych”. 

 Społeczność to skupisko ludzi i instytucji, w obrębie, którego jednostki i grupy mają 

możliwość wykonywania pełnego obrotu koła życiowych działań, zrealizowania 
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zróżnicowanych form indywidualnej aktywności życiowej, tj. nauka, praca, rozrywka  

i wypoczynek, kontakty społeczne, zainteresowania itp. 

 Istotą funkcjonowania społeczności jest jej zdolność stawiania i realizowania celów 

oraz potrzeb w taki sposób, by zapewnić przeżycie i samorealizację jej członków. 

 Aby jakaś społeczność była funkcjonalną z punktu widzenia oczekiwań jej członków 

musi posiadać: 

 Pewne formy organizacyjne na użytek zróżnicowanych funkcji oraz 

 Sieć wyspecjalizowanych instytucji umożliwiających wyjście naprzeciw potrzebom 

swych członków 

Każda społeczność zachowawczo i intuicyjnie organizuje w swych strukturach własne 

systemy wsparcia. Z uwagi na namnażające się różnego rodzaju problemy społeczne Gmina 

chcąc ochronić swych mieszkańców wszelkimi dostępnymi środkami wspiera podopiecznych 

pomocy społecznej.  

W obrębie Gminy organizowane są różne programy, które mają na celu aktywizację 

osób niewydolnych i nieporadnych w sferze życia zarówno osobistego jak i społecznego. Od 

kilku lat niestety wzrasta liczba petentów zgłaszających się po pomoc. Jest to sygnał dla 

jednostek organizacyjnych do podejmowania kolejnych działań umożliwiających powrót osób 

korzystających  z pomocy społecznej do samodzielnego funkcjonowania. 

„Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Skomlin” 

są  dokumentem, który przedstawia gminę Skomlin, jej obecna sytuację społeczną i dostępne 

raporty, sytuację pomocy społecznej a także wykazuje wszelkie działania jakie są 

podejmowane i powinny być podjęte w celu rozwoju i poprawy warunków życiowych 

społeczności Gminy. 
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Rozdział I. SPIS ŹRÓDEŁ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 

OPRACOWANIA „LOKALNYCH STRATEGII 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH  

W GMINIE SKOMLIN” 

 Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika 

bezpośrednio z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póź.zm.). Szeroki wachlarz namnażających się problemów 

wymaga jednak szerszego spojrzenia na rzeczywistość. Wykorzystano zatem szereg innych 

aktów prawnych, które mają istotny wpływ na treści zawarte w niniejszym dokumencie. 

Są to: 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2013r., poz. 182 z 

póżn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 

139, poz. 992 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2002r. Nr 

71, poz. 734 z późn zm.) 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122 

poz. 1143 z późn. zm.) 

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

z 2009r. Nr 1 poz. 7 z późń. zm.) 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(t.j. Dz.U.  z 2010r. Nr 234, poz 1536) 

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz.U z 2008r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.) 

9. Innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej 

Poza wymienionymi aktami prawnymi do realizacji strategii odwoływano się również 

do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej 

oraz budownictwa socjalnego.  



   

7 

 

Skorzystano także z dokumentów programowych, które mówią o spójności 

społeczeństw, proponując tym samym dialogi oraz pełną współpracę partnerską pomiędzy 

poszczególnymi szczeblami. 

 

Skorzystano z takich dokumentów jak np.: 

o Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (narodowa Strategia 

Spójności na lata 2007-2013) 

o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

o Strategia Województwa w Zakresie Polityki Społecznej dla Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2020 

o Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na lata 2006-2013. 

Wymienione dokumenty dowodzą o pełniej współpracy pomiędzy poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi państwa. Wszelkie działania planowane są na różnych 

szczeblach i im niższa komórka organizacyjna, tym są one bardziej szczegółowe i dotyczą 

bardziej lokalnych zjawisk i problemów.  

 

I.1. DOKUMENTY EUROPEJSKIE 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej, przygotowano strategiczne wytyczne 

w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dokument został opublikowany 

w lipcu 2005r pod nazwą „Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy  

i zatrudnienie: Strategie Wytyczne Wspólnoty 2007-2013” (SWW). Dokument ten odnosi 

się do każdej Wspólnoty, aby jej priorytetem był harmonijny i trwały rozwój. 

 

I.2. DOKUMENTY KRAJOWE 

Na podstawie Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Polska opracowała własny 

dokument pod nazwą „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 

wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie” (NSRO). Dokument ten zawiera 

wszystkie priorytety przedstawione w zapisach unijnych a ponad to dodaje własne dzięki 

czemu jest bardziej dostosowany do sytuacji kraju i bardziej się zagłębia w lokalne problemy 

zagrożenia oraz ukierunkowuje właściwie ścieżkę rozwoju państwa.  

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia obrazują przede wszystkim ścieżkę 

rozwoju, którą powinna podążać Polska w latach 2007-2013 w zakresie promowania trwałego 
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wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. Zakładają 

także wsparcie i pomoc dla regionów kraju, które zmierzają w kierunku marginalizacji  

i zubożenia. Monitorują problemy gospodarcze i społeczne a przede wszystkim promują cele, 

które mają umiejscowić Polskę na podobnym szczeblu do pierwszych państw członkowskich 

Unii Europejskiej.  

Europejski Fundusz Społeczny jest najważniejszym instrumentem finansowym 

polityki społecznej Unii Europejskiej. Wspiera i finansuje działania państw członkowskich  

w zakresie działania przeciw bezrobociu oraz dąży do osiągnięcia wysokiego stopnia 

zatrudnienia. W Polsce całość działań Europejskiego Funduszu Społecznego została ujęta  

w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Jego celem jest również właściwe 

wykorzystywanie potencjału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia. Aby ten cel osiągnąć 

realizowane są różnego typu szkolenia, kursy mające podnieść kwalifikacje lub umożliwić 

zdobycie nowej wiedzy lub zawodu osobom, które utraciły zatrudnienie lub są tym faktem 

zagrożone.        

 

I.3. DOKUMENTY LOKALNE I REGIONALNE 

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020 dla 

Województwa Łódzkiego 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej działający w obrębie wojewódzkim pełni rolę 

wspierającą, aktywizującą, koordynującą i inicjującą nowe rozwiązania mające na celu 

ujednolicenie poziomu życia lokalnych mieszkańców.  

Strategia określa głównie działania samorządu województwa i odnosi się do 

przypisanych województwu zadań z zakresu pomocy społecznej. Wyodrębnione zostały 

najczęściej powtarzające się problemy, przeprowadzono analizę SWOT i finalnie określone 

zostały cele strategiczne: 

Cel Strategiczny 1: 

Wdrażanie aktywnej polityki społecznej  

Cel Strategiczny 2: 

Systemowa pomoc osobom i rodzinom 

Cel Strategiczny 3: 

Tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób 

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel Strategiczny 4: 
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Zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnienia 

Cel Strategiczny 5: 

Zwiększanie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

Cel Strategiczny 6: 

Propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie osób w wieku poprodukcyjnym 

Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego 

Strategia rozwoju powiatu jest koncepcją działania na szczeblu lokalnym, która ma za 

zadanie przynieść według swych priorytetów poprawę życia lokalnego społeczeństwa. Powiat 

jest jednostką podlegająca pod województwo a więc na bazie strategii wojewódzkich 

opracowuje własną strategie, łącząc tym samym priorytety, które musi wypełniać z polecenia 

władz wojewódzki z własnymi priorytetami, które powstają po przeprowadzeniu obserwacji 

lokalnych zjawisk społecznych i wynikających z nich nieprawidłowości.  

 Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na lata 2006-2013 jest jednym  

z najważniejszych dokumentów powiatu określającym wizję rozwoju, cele oraz główne 

działania zmierzające do ich osiągnięcia. Jej okres trwania upływa w tym roku dlatego też 

trwają już pracę nad opracowaniem nowej wizji strategii. 

Strategia w swych ramach po wcześniejszych analizach, badaniach i obserwacjach 

zawiera następujące cele: 

Cel Strategiczny 1: 

Wspieranie procesów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. 

Cel strategiczny 2: 

Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego dla potrzeb rozwoju gospodarczego 

powiatu i podniesienia poziomu życia ludności. 

Cel Strategiczny 3: 

Wspieranie kapitału lokalnego i działań na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego. 

Cel Strategiczny 4: 

Budowa społeczeństwa obywatelskiego jako podstawy funkcjonowania 

demokratycznego państwa prawa poprzez zabezpieczenie możliwie optymalnych 

warunków rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturowego i fizycznego rozwoju 

mieszkańców powiatu wieluńskiego. 

Cel Strategiczny 5: 
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Poprawa stanu infrastruktury społecznej w zakresie ochrony zdrowia, pomocy 

społecznej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich 

społecznej izolacji. 

Cel Strategiczny 6: 

Rozwój infrastruktury technicznej powiatu. 

Cel Strategiczny 7:  

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w powiecie wieluńskim, zaspokojenie potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej. 
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Rozdział II. METODOLOGIA 

Strategię rozwiązywania problemów społecznych opracowano przyjmując  

za podstawę wynik debat strategicznych organizowanych Metodą Aktywnego Planowania 

Strategicznego. 

Spotkania odbywały się systematycznie w Urzędzie Gminy Skomlin, a ich celem było 

zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie 

obszarach polityki społecznej. 

Wyróżniono obszary: 

 EDUKACJA, 

 FINANSE, 

 INFRASTRUKTURA, 

 PROBLEMY SPOŁECZNE, 

 SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA. 

Na podstawie wcześniej opracowanej analizy SWOT: 

 silne strony (wewnętrzne) polityki społecznej w gminie Skomlin, 

 słabe strony (wewnętrzne), 

 szanse (zewnętrzne), 

 zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie: 

 

„Jakie działania należy podjąć i w jakim kierunku należy zmierzać, aby osiągnąć wyznaczone 

cele, które powinny zniwelować wszelkie problemy stanowiące słabe strony społeczeństwa  

i niosące różnego typu zagrożenia?” 

Na podstawie tak postawionego pytania uczestnicy spotkań opracowali 

przedsięwzięcia umożliwiające realizację celów opierając się na wcześniej wybranych  

w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach. 

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron 

i szans, z tym, że liczbę celów ograniczono do 2 w każdej grupie. 

Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów  

w poszczególnych obszarach polityki społecznej. 

Przyjęto, że w każdym obszarze winny zostać wyróżnione 2 priorytety, bez których 

dany obszar nie może się rozwijać oraz 2 cele pierwszorzędne, które przyspieszają rozwój 
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danego obszaru. W ten sposób wynikiem konsultacji było wypracowanie kilkudziesięciu 

celów w 5 obszarach polityki społecznej.  

Zhierarchizowane cele, w poszczególnych obszarach polityki społecznej  

oraz wybranym wariancie rozwoju, stały się podstawą opracowania Programów 

Operacyjnych, w których poszczególne działania zostały nazwane na podstawie kierunków 

działań określonych i przypisanych konkretnym priorytetom i celom pierwszorzędnym. 

W Programach Operacyjnych Rozwiązywania Problemów Społecznych posłużono się 

głównymi priorytetami wynikającymi z wybranego wariantu prowadzenia polityki społecznej 

w gminie Skomlin oraz w oparciu o konsultacje społeczne. Priorytety te nazwano  

w następujący sposób: 

 PRIORYTET 1 – DZIECI I MŁODZIEŻ 

 PRIORYTET 2 – SENIORZY 

 PRIORYTET 3 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 PRIORYTET 4 – UBÓSTWO 

 PRIORYTET 5 – ALKOHOLIZM 

 PRIORYTET 6 – UZALEŻNIENIA – NARKOMANIA 

 PRIORYTET 7 - DOŻYWIANIE 

W opisie Programów Operacyjnych omówiono szczegółowo zasady 

przyporządkowania poszczególnych działań obszarom problematyki społecznej w gminie 

Skomlin. Działania te zostały jednocześnie przypisane poszczególnym realizatorom polityki 

społecznej w gminie. 
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Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA GMINY SKOMLIN 

Skomlin jest to wieś położona około 13 km od Wielunia i jest znany już od 1210 r., 

bowiem wtedy ofiarowano go klasztorowi cysterek z pobliskich Łubnic. Wieś założona była 

na planie owalnicy, wytyczonej wzdłuż traktu prowadzącego z Wielunia na Śląsk. Była 

własnością szlachecką, m.in. Zawadzkich, Bartochowskich i Bąkowskich. 

W trakcie II wojny światowej okupacyjna administracja niemiecka zniemczyła nazwę 

miejscowości, najpierw na Kemmel, a w następnie na Schommeln. 

Z uwagi na szybki rozwój miejscowości i dobrze rozwijającą się infrastrukturę 

Skomlin stał się siedzibą Gminy. Początkowo wchodził w zakres województwa sieradzkiego, 

obecnie stanowi część województwa łódzkiego. Niezmiennie od zawsze związany był  

z wieluńską wspólnotą terytorialną, kulturową i kościelną, jaką była początkowo kasztelania 

rudzka, ziemia wieluńska, księstwo wieluńskie i powiat wieluński. 

 

Rys. 1. Terytorium Powiatu Wieluńskiego 

 

Źródło: www.gminy.pl 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1210
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cysterki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ubnice_%28wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
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 Gmina Skomlin leży na pograniczu Wielkopolski, Śląska i Małopolski. Obszar 

55 km
2 

zamieszkuje ponad 3 tys. osób. Na terenie gminy panują korzystne warunki 

agroklimatyczne. Ponad połowa mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. 

Wielkość przeciętnego gospodarstwa rolnego wynosi średnio 6 ha. Uprawiane są przede 

wszystkim zboża i rośliny okopowe.    

 Gmina Skomlin graniczy z gminami: Biała, Wieluń, Mokrsko a od południa  

z województwem opolskim. 

Pod względem podziału terytorialnego gmina składa się z 11 sołectw: 

 Skomlin I,                                   

 Skomlin II     

 Wróblew 

 Zbęk 

 Bojanów 

 Wichernik  

 Walenczyzna 

 Toplin 

 Klasak Duży 

 Brzeziny 

 Maręże 

 

Rys. 2. Terytorium gminy Skomlin – podział na sołectwa 
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Gmina Skomlin Obejmuje 55 km
2  

w tym: 

Nazwa gruntu w tys ha 

użytki rolne ogółem w tym: 4.464,61 

 grunty orne 3.286,24 

 łąki 1.178,37 

 pastwiska - 

lasy i grunty leśne 333,0 

pozostałe grunty i nieużytki  113,26 

  

III. 1. DANE STATYSTYCZNE W OBRĘBIE GMINY 

 

Przekrój statystyczny gminy Skomlin wg danych za rok 2012: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE: WARTOŚCI 

Stan ludności ogółem, w tym: 3 413 

Mężczyźni 1 689 

Kobiety 1 724 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym ogółem 721 

Ludność w wieku produkcyjnym ogółem 2 156 

Ludność w wieku poprodukcyjnym ogółem 536 

Małżeństwa zawarte w 2012 roku ogółem, w tym: 14 

Cywilne 7 

Wyznaniowe 7 

Urodzenia żywe w 2012 roku 34 
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Zgony ogółem w 2012 roku, w tym: 34 

Niemowląt 0 

Przyrost naturalny 0 

Dochód budżetu gminy ogółem w 2012 roku (w złotych): 9 492 781,63 

Wydatki budżetu gminy ogółem w 2012 roku (w złotych), w tym na: 9 976 748,76 

gospodarkę mieszkaniową 121 044,34 

administrację publiczną 1 538 352,95 

oświatę i wychowanie 3 820 357,14 

ochronę zdrowia  604 255,19 

opiekę społeczną 1 685 131,88 

Dochody gminy ogółem w złotych na 1 mieszkańca w 2012 roku 2.781,36 

Dochody własne gminy w złotych na 1 mieszkańca w 2012 roku  2.519,10 

Wydatki gminy ogółem w złotych na 1 mieszkańca w 2012 roku 2.923,17 

Wydatki inwestycyjne w złotych na 1 mieszkańca w 2012 roku 295,30 

 

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA I BUDOWNICTWO 

Na terenie gminy Skomlin na dzień 31.12.2012 roku prowadziło działalność 

gospodarczą 178 podmiotów gospodarczych. 

Wyszczególnienie Ogółem Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

Spółki 

handlowe 

Spółki 

cywilne 

Spółdzielnie Osoby 

fizyczne 

Gmina Skomlin 178 10 168 6 32 2 138 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 
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System ochrony zdrowia oparty jest na publicznych i niepublicznych Zakładach 

Opieki zdrowotnej 

Lp. Nazwa zakładu/praktyki Miejscowość Zakres działalności 

1  

SP ZPOZ 

 

Skomlin 

Podstawowa Opieka 

Zdrowotna /  

Poradnia 

Rehabilitacyjna /  

Gabinet 

Stomatologiczny 

2  

NZOZ „MEDRAL 

 

Skomlin 

Podstawowa Opieka 

Zdrowotna  

3 Prywatny Gabinet Stomatologiczny 

Jolanta Szymańska 

Skomlin Gabinet 

Stomatologiczny 

 

RYNEK PRACY I BEZROBOCIE 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu w roku 2012 zarejestrowanych było 4040 

osób a stopa bezrobocia w powiecie wieluńskim wynosiła 15,5%  

      

Struktura bezrobotnych w Gminie Skomlin 

Liczba zarejestrowanych ogółem to 181 osób. 

Zestawienie gmin z powiatu wieluńskiego pod względem zjawiska bezrobocia. 

Nazwa miejscowości Liczba ludności Liczba zarejestrowanych osób 

bezrobotnych 
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Biała 5498 259 

Czarnożyły 4590 234 

Konopnica 3957 205 

Mokrsko 5452 264 

Osjaków 4743 246 

Ostrówek 4640 231 

Pątnów 6502 309 

Skomlin 3463 181 

Wieluń 32799 1925 

Wierzchlas 6640 378 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 W powiecie wieluńskim zlokalizowane są 3 jednostki policji: 

 Komisariat Policji w Osjakowie, 

 Komisariat Policji w Białej, 

 Komenda powiatowa Policji w Wieluniu 

 



   

19 

 

W roku 2012 w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu wszczęto następujące 

postępowanie karne: 

 

 

Kategoria przestępstwa 

Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność 

 

2011 

 

2012 

Przestępstwa 

wykryte 

Wskaźnik 

wykrywalności 

w % 

2011 2012 2011 2012 

Dane ogólne 182 181 147 131 80,7 72,3 

Przestępstwa  

o charakterze kryminalnym 

43 54 11 16 25,5 29,6 

1. Kradzież 34 32 8 9 23,5 28,1 

2. Kradzież  

z włamaniem 

5 11 2 1 40 9,1 

3. Uszkodzenie rzeczy 0 4 0 2 0 50 

4. Kradzież samochodu 0 1 0 0 0 0 

5. Rozbój 1 0 1 0 100 0 

6. Bójka, pobicie 1 0 1 0 100 0 

7. Uszkodzenie ciała 2 6 1 4 50 66,7 

Przestępstwa przeciwko 

życiu i zdrowiu: 

0 0 0 0 0 0 

1. Zabójstwo 0 0 0 0 0 0 

2. Pozostałe 0 0 0 0 0 0 

Przestępstwa gospodarcze 

ogólnie: 

1 0 1 0 100 0 

Inne: 138 127 135 99 97 77,9 

1. Przestępczość 

narkotykowa 

10 6 10 5 100 83,3 

2. Kierowanie 

pojazdem w stanie 

nietrzeźwym 

76 79 76 79 100 100 

3. Pozostałe 52 42 49 15 94,2 35,7 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W GMINIE SKOMLIN 

PRZESTĘPSTWA 

 

Kategoria przestępstwa 2011 2012 

Kradzież 7 4 

Kradzież z włamaniem 2 4 
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Uszkodzenie rzeczy 0 1 

Kradzież samochodu 0 0 

Rozbój 0 0 

Bójka, pobicie 0 0 

Uszkodzenie ciała 0 3 

Zabójstwo 0 0 

Przestępczość narkotykowa 0 0 

Kierowanie pojazdem  

w stanie nietrzeźwym 

19 17 

Przestępstwa gospodarcze 0 0 

Pozostałe 10 9 

 

 

WYKROCZENIA 

 

Kategoria wykroczenia 2011 2012 

Zakłócenie porządku 0 1 

Nieobyczajny wybryk 0 0 

Kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy 6 3 

Uszkodzenie cudzej rzeczy 5 4 

Nieostrożność ze zwierzęciem lub drażnienie zwierząt 9 2 

Pozostałe wykroczenia (w tym w ruchu drogowym) 118 126 
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Rozdział IV. ZADANIA WŁASNE I ZLECONE GMINY 

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego o najszerszym zakresie kompetencji. 

Wykonuje dwa rodzaje zadań: zadania własne, mające na celu zaspokojenie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone przede wszystkim z zakresu administracji rządowej. 

Zarówno zadania własne jak i zlecone gminie mają charakter obowiązkowy, jeśli ustawy tak 

nakazują lub w innych przypadkach dobrowolny. Poniżej w tabeli scharakteryzowane zostały 

najważniejsze zadania gminy z zakresu własnego i zleconego. 

 

ZADANIA GMINY 

WŁASNE 

 opracowanie i realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów, 

 sporządzenie bilansu potrzeb gminy 

w zakresie pomocy społecznej, 

 udzielanie schronienia, zapewnienie 

posiłku i niezbędnego ubrania dla 

osób tego pozbawionych, 

 przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków (okresowych, celowych, 

stałych), 

 opłacanie składek na ubezpieczenie 

emerytalne za osobę, która 

zrezygnowała z wykonywania 

zatrudnienia na rzecz sprawowania 

bezpośredniej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym 

członkiem rodziny, 

 organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc 

w placówkach opiekuńczo - - 

wychowawczych wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach 

chronionych, 

 dożywianie dzieci, 

 kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności 

za pobyt mieszkańca, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, 

 utworzenie i utrzymywanie ośrodka 

ZLECONE 

 organizacja i świadczenie 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, 

 prowadzenie i rozwój 

środowiskowych domów 

samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych, udzielanie schronienia, 

posiłku i ubrania cudzoziemcom, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych, udzielanie schronienia, 

posiłku i ubrania cudzoziemcom, 

którzy uzyskali zgodę na pobyt 

tolerowany na terytorium RP; 
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pomocy społecznej; 

Zadania zlecone to zadania, które państwo powierza samorządowi, ze względów 

pragmatycznych w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień. 

Ciągle traktuje się je jako zadania państwowe z określonymi tego konsekwencjami, np. 

finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór. Zadania z zakresu administracji rządowej, które 

maja charakter dobrowolny, gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami 

tej administracji. Podobnie też gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości 

innych jednostek samorządu terytorialnego tj. powiatu i samorządu województwa na 

podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami.  

Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, 

obejmującą część obszaru województwa. Tak jak gmina ma wymiar społeczny. Wykonuje 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym a jego funkcje mają charakter uzupełniający 

w stosunku do gminy. Zadania tak jak w przypadku gminy dzielą się na własne i zlecone oraz 

na obowiązkowe i dobrowolne.  

 

ZADANIA POWIATU 

WŁASNE 

 opracowanie i realizacja 

powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, 

 prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa, 

 prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa, 

 organizacja opieki w rodzinach 

zastępczych, pomoc pieniężna, 

wypłacanie wynagrodzenia dla 

zawodowych rodzin zastępczych, 

 zapewnienie opieki i wychowania 

dla dzieci częściowo lub całkowicie 

pozbawionych opieki rodziców 

przez tworzenie i prowadzenie 

placówek adopcyjno-opiekuńczych, 

opiekuńczo-wychowawczych, 

placówek wsparcia dziennego, 

tworzenie programów pomocy 

dziecku i rodzinie, 

 pokrycie kosztów utrzymania dzieci 

ZLECONE 

 pomoc cudzoziemcom, którzy 

uzyskali status uchodźcy oraz 

opłacanie za te osoby składek na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

 prowadzenie i rozwój ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 udzielanie pomocy cudzoziemcom w 

zakresie interwencji kryzysowej, 

 finansowanie pobytu w 

całodobowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i w 

rodzinach zastępczych dzieciom 

cudzoziemców, 

 realizacja zadań z dziedziny 

przysposobienia międzynarodowego 

dzieci; 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samorząd_terytorialny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_administracyjny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo
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w wymienionych placówkach, 

 przyznanie pomocy pieniężnej dla 

osób opuszczających całodobowe 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, 

 prowadzenie i rozwój domów 

pomocy społecznej i umieszczanie 

w nich podopiecznych, 

 prowadzenie mieszkań 

chronionych, 

 utworzenie i utrzymanie 

powiatowego centrum pomocy 

rodzinie; 

Cała infrastruktura pomocy społecznej w Polsce podlega pod organ naczelny -  

- Ministra Pracy. Działa przy nim Rada Pomocy Społecznej jako społeczny organ 

opiniodawczo-doradczy. Powoływana jest przez Ministra na trzyletnią kadencję spośród osób 

reprezentujących jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 
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Rozdział V. POMOC SPOŁECZNA 

V.1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W Polsce współczesna i ukierunkowana w dużej mierze na przyszłość pomoc 

społeczna wymaga opracowania czytelnych reguł funkcjonowania podmiotów polityki 

zabezpieczenia społecznego. Skuteczność działań pomocowych w czasie teraźniejszym jak  

i w przyszłości zależeć będzie także od opracowania strategii metod i form pracy socjalnej  

z jednej strony adekwatnych do możliwości finansowych państwa a z drugiej strony 

odpowiadających na potrzeby społeczne. Niezmiernie istotną kwestią jest więc stale 

postępujący proces globalizacji a także współpracy międzynarodowej i potrzeba modernizacji 

pomocy społecznej.  

W Polsce strukturę pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. Obowiązek wykonania zadań pomocy społecznej spoczywa 

na organach administracji rządowej i samorządowej zwłaszcza na szczeblu gminnym  

i powiatowym. Na szczeblu wojewódzkim funkcjonują wydziały polityki społecznej. Ich rola 

sprowadza się głównie do nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego i powiatowego 

oraz do kontrolowania jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

jedynie w zakresie zadań zleconych. 

W gminach zadania pomocy społecznej realizowane są przez gminne ośrodki pomocy 

społecznej (GOPS). Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Kieruje się przy tym ustaleniami i wytycznymi przekazanymi przez wojewodę. Ośrodek 

pomocy społecznej (OPS) natomiast, wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy 

społecznej zobowiązany jest kierować się w swych działaniach ustaleniami i wskazówkami ze 

strony wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). Cała praca wykonywana przez ośrodki 

pomocy społecznej sprowadza się do udzielania szeroko rozumianej pomocy społecznej  

a zwłaszcza do koordynacji realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. Ponadto OPS może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami. Działalność OPS wymaga współpracy z organami administracji rządowej  

i samorządowej, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami  

o charakterze charytatywnym, fundacjami, osobami fizycznymi a także jednostkami 
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organizacyjnymi służby zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi 

instytucjami ubezpieczeniowymi.  

Za działalność OPS odpowiada kierownik. Jest on upoważniony do wydawania 

decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania decyzji administracyjnych w zakresie 

wykonywania zadań zleconych i zadań własnych gminy. Jego obowiązkiem jest coroczne 

sprawozdanie z działalności ośrodka przed Radą Gminy oraz przedstawienie potrzeb pomocy 

społecznej na obszarze jego działalności. Ponadto kierownik wydaje decyzje w sprawie 

świadczeń, nadzoruje i koordynuje pracę podległych mu pracowników oraz placówek opieki 

instytucjonalnej oraz zawiera umowy cywilno – prawne na wykonywanie usług opiekuńczych 

przez osoby fizyczne i organizacje społeczne. Kierownika OPS powołuje i odwołuje wójt.
 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE 
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V.2. ZADANIA I ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

W zakresie pomocy społecznej są realizowane określone zadania. Wymienione  

i opisane są one w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Ustawa stanowi  

o tym, że głównym i najważniejszym zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym 

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracja ze środowiskiem. Zadanie to zakłada 

wsparcie i szczególną pomoc dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, której nie są  

w stanie samodzielnie zaradzić. Mówi o tym, że należy tym sytuacjom przeciwdziałać a gdy 

już są nieuniknione proponuje wsparcie na tyle na ile jest ono konieczne. Ustawa przedstawia 

również bardziej szczegółowe zadania pomocy społecznej: 

1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

2. praca socjalna, 

3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, 

5. realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

6. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb. 

  Zadaniem pomocy społecznej jest gromadzenie informacji na temat zjawisk rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz ich późniejsza szczegółowa analiza 

i dokładna ocena. Jest to niezwykle istotne ponieważ w nieustannie ewoluującym świecie  

i społeczeństwie pojawiają się nowe problemy, którym należy przeciwdziałać. Pomoc 

społeczna gromadzi więc na ich temat informacje i stara się je analizować i oceniać. 

Wyciągnięte wnioski pozwalają na wprowadzanie nowych form pomocy.  

Państwo udziela pomocy jeśli ubiegający się o nią podmiot spełni wymagane warunki.  

 

Ustawa o pomocy społecznej określa sytuacje, w których pomoc jest przyznawana:  

 ubóstwo, 

 sieroctwo, 

 bezdomność, 

 bezrobocie, 
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 niepełnosprawność, 

 długotrwała lub ciężka choroba, 

 przemoc w rodzinie, 

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

 trudności w integracji osób, które uzyskały w Rzeczpospolitej Polskiej status 

uchodźcy, 

 trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

 alkoholizm lub narkomania, 

 zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa, 

 klęski żywiołowe lub ekonomiczne.  

W toku postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się 

przede wszystkim dobrem jednostek, które wystąpiły z wnioskiem  

o przyznanie pomocy. Ważne też jest ochrona ich dóbr osobistych. W tym celu przeprowadza 

się wywiad środowiskowy, którego głównym zadaniem jest ustalenie sytuacji osobistej, 

rodzinnej a także dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o wsparcie pomocy 

społecznej. Wywiad jest również konieczny przy wydawaniu opinii dla ustanowienia rodziny 

zastępczej jak również przy przyznawaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka. Dzięki wywiadowi dokonywana jest także ocena sytuacji opiekuńczo-  

-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz przyznanie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie się i kontynuowanie nauki. 
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V.3. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE  

I ZLECONE GMINIE ZA ROK 2012 

FORMY POMOCY 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń  

Kwota 
świadczeń 
w złotych  

Liczba 
rodzin  

Liczba osób  
w rodzinach  

0 1 2 3 4 5 

RAZEM 2) 1 181 x 156 358 113 365 

ZASIŁKI STAŁE - 
OGÓŁEM (dotowane) 

2 10 98 42 822 10 11 

w tym przyznany dla osoby: 

3 9 96 42 120 9 9 
samotnie gospodarującej 

pozostającej w rodzinie 4 1 2 702 1 2 

ZASIŁKI OKRESOWE – 
OGÓŁEM 

5 13 61 23 732 12 52 

w tym przyznane z powodu 
(z wiersza 5): 6 12 57 23 652 11 51 

Bezrobocia 

długotrwałej choroby 7 0 0 0 0 0 

Niepełnosprawności 8 1 4 80 1 1 

SCHRONIENIE 9 0 0 0 0 0 

POSIŁEK 10 95 14 123 45 243 48 235 

w tym dla: 
11 95 14 041 44 751 48 235 

Dzieci 

UBRANIE 12 0 0 0 0 0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – 
OGÓŁEM 

13 8 1 935 8 879 8 9 

w tym: 
14 0 0 0 0 0 

Specjalistyczne 

INNE ZASIŁKI CELOWE I 
W NATURZE OGÓŁEM 

15 68 x 35 682 67 190 

w tym: 

16 13 47 7 158 13 35 
zasiłki specjalne celowe 
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ODPŁATNOŚĆ 
GMINY ZA POBYT  
W DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ  

17 4 46 63 458 4 4 

 

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ ZA 2012 ROK 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ ŚWIAD. 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA OSÓB  
W RODZINACH 

OGÓŁEM 

w 
tym: 

NA 
WSI  

0 1 2 3 4 

Świadczenia 
przyznane w ramach 
zadań zleconych i 
zadań własnych (bez 
względu na ich 
rodzaj, formę, liczbę 
oraz źródło 
finansowania) 

1 181 113 113 365 

w tym: 

2 78 75 75 216 świadczenia 
pieniężne 

świadczenia 
niepieniężne 

3 103 56 56 244 

Świadczenia 
przyznane w ramach 
zadań zleconych bez 
względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

4 0 0 0 0 

Świadczenia 
przyznane w ramach 
zadań własnych bez 
względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

5 181 113 113 365 

Pomoc udzielana w 
postaci pracy 
socjalnej - ogółem 

6 x 46 46 159 

w tym: 7 x 8 8 32 
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wyłącznie w postaci 
pracy socjalnej 

Praca socjalna 
prowadzona w 
oparciu o 
KONTRAKT 
SOCJALNY  

8 

LICZBA KONTRAKTÓW 
SOCJALNYCH 

LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI 
SOCJALNYMI 

9 9 

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY ZA 2012 ROK 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 
 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
OSÓB  

W 
RODZINACH OGÓŁEM 

w 
tym: 

NA 
WSI 
1) 

0 1 2 3 

UBÓSTWO 1 1 1 1 

SIEROCTWO 2 0 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 2 2 15 

W TYM: 
5 2 2 15 

WIELODZIETNOŚĆ 

BEZROBOCIE 6 57 57 159 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 24 24 53 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 11 11 23 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I 
PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

9 35 35 174 

W TYM: 
10 13 13 53 

RODZINY NIEPEŁNE 

RODZINY WIELODZIETNE 11 25 25 146 

PRZEMOC W RODZINIE 12 0 0 0 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 0 

ALKOHOLIZM 14 15 15 44 
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NARKOMANIA 15 0 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU 
Z ZAKŁADU KARNEGO 

16 5 5 7 

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA 
MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – 
WYCHOWAWCZE 

17 0 0 0 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ 

18 0 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 19 0 0 0 

SYTUACJA KRYZYSOWA 20 0 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 21 0 0 0 

 

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁĘCZNĄ ZA 2012 ROK 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB  
W RODZINACH OGÓŁEM 

w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7) 1 121 121 397 

o liczbie osób 
2 31 31 31 

1 

2 3 20 20 40 

3 4 14 14 42 

4 5 25 25 100 

5 6 17 17 85 

6 i więcej 7 14 14 99 

w tym (z wiersza 1) 

8 61 61 284 
rodziny z dziećmi ogółem (wiersz 9+ 10 +11 +12 +13 
+14+15) 

o liczbie dzieci 
9 15 15 53 

1 

2 10 24 24 101 

3 11 14 14 70 

4 12 4 4 26 
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5 13 2 2 14 

6 14 1 1 8 

7 i więcej 15 1 1 12 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 
17+18+19+20) 

16 15 15 69 

o liczbie dzieci 
17 4 4 15 

1 

2 18 8 8 33 

3 19 2 2 9 

4 i więcej 20 1 1 12 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 
(wiersz 22+23+24+25) 

21 22 22 45 

o liczbie osób 
22 8 8 8 

1 

2 23 10 10 20 

3 24 1 1 3 

4 i więcej 25 3 3 14 

 

 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZA 2012 ROK 

 

L.p Świadczenia z  Funduszu Alimentacyjnego w 2012 roku 

 

Liczba 

1. Dłużnicy alimentacyjni w gminie Skomlin 

 
20 

2. Świadczenia alimentacyjne 

 
363 

3. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń z Funduszu  

Alimentacyjnego 

 

27 
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4. Rodziny pobierające świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

 
13 

5. Decyzje wydane w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych 

przez organ właściwy wierzyciela – gminę Skomlin 

 

13 
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Rozdział VI. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie od 2009 roku realizuje Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego ,,TERAZ MY - AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SKOMLIN" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 

podejmowane w ramach projektu realizowane są zgodnie z Priorytetem VII ,,Promocja 

integracji społecznej", Działania 7.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", 

Poddziałania 7.1.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej". 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdobycie 

nowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających powrót na rynek pracy.  Realizacja 

celów projektu odbywa się poprzez  aktywną integrację, wsparcie finansowe i uczestnictwo  

w kursach, szkoleniach i zajęciach aktywizacyjnych. 

Uczestnikami projektu są klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 

w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat). 

Od stycznia 2009r. do grudnia 2012r. udział w projekcie brały 33 osoby. 

W roku 2013 projekt jest nadal realizowany. Wsparciem zostanie objętych 10 osób w tym  

1 osoba niepełnosprawna z terenów wiejskich z Gminy Skomlin. Działania, które zostaną 

podjęte wobec tych uczestników, to: 

- praca z asystentem rodziny; 

- 32 godziny zajęć grupowych z doradcą zawodowym; 

- szkolenia zawodowe; 

- praktyka zawodowa dla 1 osoby; 

- wycieczka do Zoo do Opola uczestników projektu i ich dzieci z okazji Dnia Dziecka; 

- pomoc finansowa. 

Wsparciem towarzyszącym jest zwrot kosztów dojazdu na kurs zawodowy lub 

praktykę zawodową. 

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
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Rozdział VII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  

W MOKRSKU – DANE STATYSTYCZNE  

20 listopada 1997r. nastąpiło oficjalne  otwarcie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mokrsku. Od tej pory jest on jednostką organizacyjną działającą w ramach 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku. Jest to obiekt, który pod swą pieczę 

przyjął podopiecznych z 2 gmin – gminy Mokrsko i gminy Skomlin. Obecnie z usług Domu 

korzysta 7 osób zamieszkałych na terenie gminy Skomlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1998 2005 2011  Prognoza 2014

20 

27 

30 

35 

Liczba pensjonariuszy ŚDS w Mokrsku 



   

36 

 

Rozdział VIII. STATYSTYKA WYBRANYCH ELEMENTÓW 

POMOCY SPOŁECZNEJ 
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Rozdział IX. ŚWIADCZENIA RODZINNE  

I PIELĘGNACYJNE ZA 2012 ROK 

L.p.  Świadczenie  

Wartość 

uregulowanych 

zobowiązań, 

wykazanych w 

bilansie na 

koniec roku  

Realizacja świadczeń w roku 

bieżącym  Razem 

wykorzystana 

dotacja (kol. 

1 + kol. 4)  

Zobowiązania na 

koniec okresu 

sprawozdawczego  Liczba 

osób  
Ilość 

świadczeń  

Wartość 

wypłaconych 

świadczeń  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 
zasiłek rodzinny (a+b+c+d+e+f), z 

tego:  
0,00 453 4 568 400 815,00 400 815,00 0,00 

  2 
 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 
do ukończenia 5 roku życia 

0,00 X 1 173 81 222,00 81 222,00 0,00 

 3 

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia 

0,00 X 2 956 275 823,00 275 823,00 0,00 

 

  4 

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 

powyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia 

0,00 X 439 43 770,00 43 770,00 0,00 

  5 dodatek do zasiłku z tytułu opieki 

nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego  

0,00 21 195 77 346,68 77 346,68 0,00 

6  dodatek z tytułu urodzenia dziecka  0,00 12 12 12 000,00 12 000,00 0,00 

7 
dodatek z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 
0,00 13 138 24 260,00 24 260,00 0,00 

8  

dodatek do zasiłku z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka 

niepełnosprawnego 

0,00 13 110 8 480,00 8 480,00 0,00 

9 
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego 
0,00 271 271 27 100,00 27 100,00 0,00 

10 

dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania   

0,00 94 703 35 430,00 35 430,00 0,00 

11 
wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
0,00 87 903 72 240,00 72 240,00 0,00 

12 zasiłek pielęgnacyjny 0,00 18 601 91 953,00 91 953,00 0,00 

13 świadczenie pielęgnacyjne 0,00 46 417 210 376,00 210 376,70 0,00 

14 
jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
0,00 33 33 33 000,00 33 000,00 0,00 

15 
Składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowne z ubezpieczenia społecznego 

0,00 12 93 12 841,80 12 841,80 0,00 
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16 Koszt obsługi świadczeń rodzinnych 0,00 x x 29 871,13 29 871,13 0,00 

17  
Ogółem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

+12+13+14+15+16) 
0,00 X 8 044 1 035 714,31 1 035 714,31 0,00 

18  
Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

0,00 33 363 84 110,00 84 110,00 0,00 

19  
Koszt obsługi świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

0,00 X X 2 400,00 2 400,00 0,00 

20 
Ogółem świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego (17+18)  

0,00 X 363 86 510,00 86 510,00 0,00 

21 Razem (17+20) 0,00 X 8 407 1 122 224,31 1 122 224,31 0,00 
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Rozdział X. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Analiza porównawcza tworzona jest dla potrzeb formułowania ostatecznych wyników 

diagnozy stanu, której podstawą tworzenia dodatkowo jest raport o stanie i analiza SWOT. 

Analizie porównawczej poddano statystyczne ujęcia elementów bezpośrednio 

mających wpływ na politykę społeczną m.in. dochód budżetu, struktura bezrobocia, dochody 

własne, wydatki rodzajowe, przyrost naturalny, itd. Poszczególne dane statystyczne 

opracowano w oparciu o dostępne materiały wydawane przez Główny Urząd Statystyczny, 

Wojewódzki Urząd Statystyczny, Ministerstwa poszczególnych resortów oraz Centrum Badań 

Strategicznych w Warszawie. 

Wybrane dane statystyczne dotyczące Gminy Skomlin porównano do gmin 

najbliższego otoczenia gminy, oraz do średnich danych województwa łódzkiego. Na 

umieszczenie Gminy Skomlin we „wspólnym koszyku” z innymi podobnymi gminami 

zadecydowała m.in. ilość mieszkańców, dochód budżetu na 1 mieszkańca, forma samorządu 

(miasto-gmina, gmina, miasto, miasto na prawach powiatu) oraz odległość miasta od 

aglomeracji miejskiej. 

W ten sposób dokonana analiza porównawcza pozwala określić wartości statystyczne 

korzystne w kreowaniu polityki społecznej (na dobrym poziomie) i te niekorzystne na tle 

innych gmin powiatu i województwa.  
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X.1. FINANSE PUBLICZNE – na podstawie danych z Urzędu Statystycznego   

w Łodzi z 2012 roku 
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X.2. SPOŁECZNOŚĆ – na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Łodzi  

 z 2012 roku 
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Rozdział XI. ANALIZA SWOT 

Podczas przeprowadzonej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów 

wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. Przeprowadzono 

tzw. analizę SWOT. Analiza SWOT stała się podstawą do zidentyfikowania i sformułowania 

podstawowych problemów i zagadnień strategicznych. 

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji 

oraz badania szans i zagrożeń, jakie stoją przed polityką społeczną gminy. SWOT zawiera 

określenie czterech grup czynników: 

 „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony polityki 

społecznej i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej wzmacnianiu (utrzymać je 

jako mocne, i na których należy oprzeć jej przyszły rozwój); 

 „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony polityki 

społecznej, i które niewyeliminowane będą ją osłabiać (ich oddziaływanie należy 

minimalizować); 

 „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania społeczności gminnej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy 

odpowiednio podjętych działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające 

rozwiązywaniu problemów społecznych; 

 „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne  

od zachowania społeczności gminy, ale które mogą stanowić zagrożenie dla 

rozwiązywania problemów społecznych. 

Podczas sesji wszystkich spotkań uczestnicy zostali poproszeni o wskazywanie na 

najważniejsze czynniki i ich uszeregowanie wg obszarów analizy. Przeprowadzone wśród 

uczestników debat badania ankietowe dały możliwość poznania polityki społecznej powiatu 

poprzez pryzmat ich opinii, pozwoliły dodatkowo przybliżyć i określić najważniejsze jej 

problemy. Ankietowani odpowiadali na pytania, co – ich zdaniem – jest mocną stroną polityki 

społecznej gminy z jakimi polityka społeczna boryka się trudnościami i jak można je 

zwalczać, wykorzystując rysujące się szanse.  

Wyniki ankiet były podstawą do przeprowadzenia analizy SWOT . Analiza dotyczy 

sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się pomoc społeczna gminy, pozwala sformułować 

koncepcje rozwoju poszczególnych jej elementów sprzyjających rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 
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Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest 

syntezą poszczególnych obszarów polityki społecznej.  Zbiór informacji o mocnych i słabych 

stronach polityki społecznej i stojących przed nią szansach i zagrożeniach jest uzgodnioną 

wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach problematyki społecznej powiatu ułożonych 

przekrojowo. Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu i w niej 

znajduje uzasadnienie większość rozstrzygnięć. 
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1. Wykształcona i stale podnosząca swoje kompetencje kadra 

2. Nowe stanowisko w GOPS – asystent rodziny 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku 

4. Dom Dziecka w Komornikach 

5. Działająca Grupa Wsparcia „Nowość” (AA) 

6. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 

7. Zespół Interdyscyplinarny 

8. Regularne dyżury pedagoga szkolnego 

9. Klub sportowy „Victoria Skomlin” 

10.  Drużyna siatkarek 

11.  Place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” 

12.  Nowy Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej „Medral” w Skomlinie. 

13.  Zespoły i kapele ludowe 

14.  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej i Towarzystwo 

Przyjaciół Wróblewa 

15.  Współpraca z parafią 
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1. Brak Posterunku Policji 

2. Znacznie ograniczone środki na udzielanie pomocy finansowej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

3. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych 

4. Upadający przemysł lokalny – wzrost bezrobocia 

5. Brak dostatecznych połączeń w zakresie Państwowej Komunikacji 

Publicznej 

6. Brak Klubu Seniora 

7. Mała liczba punktów z dostępem do darmowego Internetu 
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1. Możliwość dla wszystkich aktywnego uczestniczenia  

w spotkaniach grupy AA 

2. Rehabilitacja i wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Mokrsku 

3. Możliwość uzyskania środków pozabudżetowych w ramach umów 

patronackich 

4. Możliwość pozyskiwania środków z funduszy celowych z Unii 

Europejskiej 

5. Współpraca z fundacjami o charakterze ponadregionalnymi 

6. Perspektywa gruntownej przebudowy ŚDS w Mokrsku – zwiększenie 

liczby miejsc dla podopiecznych 

7. Budowa pierwszej restauracji w Skomlinie 

8. Budowa hali sportowej w Skomlinie 

9. Remont i modernizacja Sali OSP w Skomlinie 

10. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
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1. Wzrost przestępczości 

2. Narastająca agresja wśród dzieci i młodzieży 

3. Zubożenie społeczeństwa spowodowane ogólnoświatowym kryzysem 

4. Stale pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w kraju 

5. Działalność zewnętrznych grup przestępczych (w tym dealerów 

narkotykowych) 

6. Pogłębiająca się bezradność społeczeństwa 

7. Zagrożenie wykluczeniem społeczno-zawodowym  

8. Ujemny przyrost naturalny 
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POMOC  SPOŁEŁECZNA  JAK  I  POLITYKA  

SPOŁECZNA  GMINY  SKOMLIN  ŚWIADCZONA 

W  SPOSÓB  PROFESJONALNY.  USTANAWIA  

ODPOWIEDNIE  STANDARDY  I  OSIĄGA  

ADEKWATNE  POZIOMY  WYKONANIA.   

PRIORYTETEM  JEST  JEDNOSTKA  LUDZKA 

ORAZ  WŁAŚCIWE  FUNKCJONOWANIE 

NAJMNIEJSZEJ  KOMÓRKI  SPOŁECZNEJ JAKĄ  

JEST  RODZINA  Z  UWZGLĘDNIENIEM  

I  POSZANOWANIEM  WSZELKICH  PRAW   

I  GODNOŚCI  CZŁOWIEKA. 
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XI.1. PRIORYTETY 

EDUKACJA 

Priorytetem tego obszaru jest spotęgowanie działań profilaktycznych oraz umocnienie  

i rozwój struktur edukacyjnych w ramach oświaty. 

Działania te należy wspierać szerzeniem wczesnej profilaktyki w placówkach 

oświatowych oraz dbałością o rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród 

kadry pedagogicznej. 

 

FINANSE 

Priorytetem tego obszaru są starania o pozyskanie wszelkich możliwych środków w tym 

ze źródeł pozabudżetowych na świadczenie pomocy społecznej. 

Działania te należy realizować poprzez udział we wszystkich dostępnych programach  

i projektach unijnych oraz poprzez współpracę z podmiotami prywatnymi w zakresie 

pomocy społecznej. 

 

INFRASTRUKTURA 

Priorytetem tego obszaru staje się system pomocy osobom niepełnosprawnym jak  

i samotnym matkom oraz osobom bezdomnym.  

Działania powinny być ukierunkowane na pozyskanie nowych powierzchni  

z przeznaczeniem na pomieszczenia interwencji kryzysowej jak i Domu Samotnej Matki.  

 

PROBLEMY SPOŁECZNE 

Priorytetem jest dążenie do zniwelowania bezrobocia oraz zahamowanie procesu 

marginalizacji najuboższych warstw społecznych.  

Działania powinny być realizowane przy wsparciu dla rodzin patologicznych oraz 

poprzez prowadzenie profilaktyki dla kręgu osób narażonych na możliwość uzależnień. 

Działania powinny być też skierowane na aktywizację osób korzystających z usług 

pomocy społecznej na ich dążenie do ponownego usamodzielnienia się. Programy 

dożywiania dzieci w szkołach. 
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

Priorytetem w tym obszarze jest monitorowanie społeczności lokalnej oraz możliwe 

szybka reakcja na pojawiające się problemy, która umożliwi przeciwdziałanie jej 

rozwojowi. 

Działania powinny mieć na celu zapewnienie harmonijnej egzystencji społeczności 

lokalnej a także rozwój współpracy między gminami. 

 

CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA 

 

 Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary 

strategiczne są najistotniejszymi polami działania polityki społecznej, jednocześnie wytyczają 

kierunki prac na najbliższe lata.  

Działalność polityki społecznej w gminie Skomlin koncentrować będzie się na pięciu 

obszarach:  

 EDUKACJI, 

 FINANSACH, 

 INFRASTRUKTURZE, 

 PROBLEMACH SPOŁECZNYCH, 

 SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. 

 

Tablica celów w poszczególnych obszarach uporządkowuje pod względem ważności  

i znaczenia dla rozwoju poszczególne zidentyfikowane cele. 

 

PRIORYTETY – cele, bez których dalszy rozwój konkretnego obszaru nie byłby możliwy. 

 

CELE PIERWSZORZĘDNE to cele, których realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru. 

 

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategiczny 

przedstawiono w tabelach. 
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EDUKACJA 
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FINANSE 
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INFRASTRUKTURA 
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PROBLEMY SPOŁECZNE 
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 
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Rozdział XII. PROGRAMY OPERACYJNE POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

Programy Operacyjne Polityki Społecznej zostały utworzone na podstawie strategii,  

w głównych jej priorytetach, tj.: 

 

 PRIORYTET 1 – DZIECI I MŁODZIEŻ 

 PRIORYTET 2 – SENIORZY 

 PRIORYTET 3 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 PRIORYTET 4 – UBÓSTWO 

 PRIORYTET 5 – ALKOHOLIZM 

 PRIORYTET 6 – UZALEŻNIENIA – NARKOMANIA 

 PRIORYTET 7 - DOŻYWIANIE 

 

W poszczególnych priorytetach zidentyfikowano działania (nazwy programów) 

przypisanych do poszczególnych obszarów polityki społecznej przyjętej strategii, takich jak: 

edukacja, finanse, infrastruktura, problemy społeczne, społeczność lokalna. Poszczególnym 

programom przypisano potencjalną bazę osób kwalifikują się do bezpośredniego lub 

pośredniego korzystania z tego programu. 

Programowi przypisano również realizatora, którym jest bezpośrednio określona 

jednostka budżetowa Gminy Skomlin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub organizacja 

pozarządowa. Tak zidentyfikowane programy stają się podstawą do planowania 

poszczególnych zadań (inwestycji) polityki społecznej Gminy Skomlin.  
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PRIORYTET 1 – DZIECI I MŁODZIEŻ 

INTERWENCJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej połączonej z zakresem 

resocjalizacyjnym  

Infrastruktura 30 Jednostka 

budżetowa 

Program dożywiania dzieci z rodzin 

najuboższych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach  

Problemy 

społeczne 

120 Organizacje 

pozarządowe 

Prewencja w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa dziecka w rodzinie 

naturalnej. Zapewnienie opieki 

psychologicznej na czas do momentu 

powrotu dziecka do rodziny naturalnej 

Problemy 

społeczne 

10 Jednostka 

budżetowa 

 

ASEKURACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Organizacja świetlic socjalnych. 

Zapewnienie w nich opieki dzieciom, 

które będą w nich spędzać swój czas 

wolny 

Infrastruktura 50 Organizacje 

pozarządowe 

Stałe programy wsparci dla rodzin 

zastępczych, programy promujące 

Edukacja 5 Organizacje 

pozarządowe 
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rodziny zastępcze 

Współpraca z Kościołem w celu 

organizacji i aktywizacji dzieci  

i młodzieży do tworzenia parafialnych 

grup młodzieżowych 

Społeczność 

lokalna 

60 Organizacje 

pozarządowe 

Wsparcie dla rodzin zagrożonych 

zatraceniem właściwych norm 

moralnych. 

Problemy 

społeczne / 

społeczność 

lokalna 

100 Jednostka 

budżetowa 

 

KOMPENSACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Prowadzenie regularnego poradnictwa 

dla rodzin naturalnych i zastępczych 

Edukacja 50 Organizacje 

pozarządowe / 

GOPS 

Programy uzupełniające braki 

wychowawcze dla dzieci z rodzin 

patologicznych 

Edukacja 50 Organizacje 

pozarządowe 

Zapewnienie całkowitej opieki dla 

dzieci, które zostały z różnych przyczyn 

pozbawione opieki rodzicielskiej aż do 

momentu powrotu do rodziny o ile jest 

on możliwy 

Problemy 

społeczne 

40 Jednostka 

budżetowa 

Aktywne działania na rzecz 

przystąpienia do grona rodzin 

zastępczych kolejnych kandydatów 

zgłaszających taką gotowość 

Edukacja 12 Jednostka 

budżetowa 
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INTEGRACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Nawiązanie współpracy pomiędzy 

różnymi organizacjami zajmującymi się 

problemami dotyczącymi dzieci i 

młodzieży 

Edukacja 50 Organizacje 

pozarządowe 
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PRIORYTET 2 – SENIORZY 

INTERWENCJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Pomoc socjalna dla osób starszych, 

chorych i samotnie żyjących 

Społeczność 

lokalna 

20 Organizacje 

pozarządowe 

 

KOMPENSACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Zapewnienie pomocy osobom starszym, 

zwłaszcza tym wymagającym opieki  

w formie dziennego pobytu  

w placówkach 

Infrastruktura 10 Jednostka 

budżetowa 

Współpraca z ŚDS w celu aktywizacji 

osób starszych 

Infrastruktura / 

społeczność 

lokalna 

40 Jednostka 

budżetowa / 

organizacje 

pozarządowe 
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INTEGRACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Utrzymywanie sprawności 

intelektualnej i fizycznej osób starszych 

poprzez różnego rodzaju warsztaty 

integracyjno - aktywizujące 

Społeczność 

lokalna 

40 Organizacje 

pozarządowe 
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PRIORYTET 3 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

INTEGRACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Wsparcie dla placówki opiekuńczej  

i stacjonarnej dla osób 

niepełnosprawnych w gminie Mokrsko 

Infrastruktura 7 Organizacje 

pozarządowe 

Doradztwo zawodowe i prawne 

związane z codziennym życiem 

społecznym 

Edukacja 10 Organizacje 

pozarządowe 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych 

za pomocą imprez kulturalno – 

sportowych 

Społeczność 

lokalna 

10 Organizacje 

pozarządowe 

Zaspokojenie potrzeb bytowych 

 i egzystencjalnych dla osób 

niepełnosprawnych 

Finanse 10 Organizacje 

pozarządowe 

 

INTERWENCJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Likwidacja barier architektonicznych  

w obrębie gminy 

Problemy 

społeczne 

10 Organizacje 

pozarządowe / 

jednostka 

budżetowa 
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PRIORYTET 4 – UBÓSTWO 

INTERWENCJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Pomoc w postaci indywidualnie 

dopasowanych świadczeń pieniężnych 

Problemy 

społeczne 

30 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 

Pomoc żywnościowa dla osób 

najuboższych, paczki okazjonalne 

Problemy 

społeczne 

250 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 

 

ASEKURACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Programy osłonowe – dodatki 

mieszkaniowe i specjalne dodatki 

mieszkaniowe 

Finanse 5 Urząd Gminy 

Monitorowanie zakresu zjawiska – 

wczesne udzielanie pomocy i wsparcia 

w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji 

materialnej 

Problemy 

społeczne 

5 Jednostka 

budżetowa 
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PRIORYTET 5 – ALKOHOLIZM 

INTERWENCJA  

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Pomoc prawna i psychologiczna dla 

rodzin, w których występuje problem 

alkoholizmu i przemocy 

Problemy 

społeczne 

20 Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

/ OPS 

Podejmowanie interwencji w związku  

z naruszeniem przepisów Ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości 

Społeczność 

lokalna 

10 Komenda 

Policji 

 

ASEKURACJA  

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Programy profilaktyczne z zakresu 

przeciwdziałania problemowi 

alkoholizmu dla rodzin zagrożonych, 

zwłaszcza dla dzieci i młodzieży 

Edukacja 20 Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

/ OPS / Szkoły 

Informacje prasowe i medialne  

o problematyce uzależnień 

Edukacja 20 OPS 
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Szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz 

osób o podwyższonym ryzyku w celu 

zwiększenia efektywności działań na 

rzecz walki z problemem alkoholizmu 

Edukacja 15 Organizacje 

pozarządowe 

 

INTEGRACJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego dla 

osób chcących podjąć leczenie i wyjść  

z nałogu. Reintegracja zawodowa  

i społeczna 

Finanse / 

edukacja 

15 Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

/ OPS  
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PRIORYTET 6 – UZALEŻNIENIA - NARKOMANIA 

ASEKURACJA  

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Prowadzenie poradni Profilaktyki 

Społecznej – Poradni Rodzinnej 

Problemy 

społeczne 

5 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 

Monitorowanie zjawiska – współpraca  

z gminami ościennymi w celu 

zapobiegania narastaniu zjawiska 

powszechnej dostępności narkotyków 

Problemy 

społeczne / 

społeczność 

lokalna 

5 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 
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PRIORYTET 7 – DOŻYWIANIE 

ASEKURACJA / INTERWENCJA 

 

ZAKRES PROGRAMU 

 

OBSZAR 

POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

LICZBA 

OSÓB 

OBJĘTYCH 

PROGRAMEM 

– PROGNOZA 

 

REALIZATOR 

Program wsparcia dla rodzin 

w sytuacjach kryzysowych 

Problemy 

społeczne 

50 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 

Monitorowanie sytuacji w szkołach 

dzieci z rodzin najuboższych 

Problemy 

społeczne 

120 Organizacje 

pozarządowe / 

OPS 

Organizacja paczek żywnościowych 

okazjonalnych dla rodzin najuboższych 

Problemy 

społeczne 

50 OPS 
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Rozdział XIII. WDRAŻANIE STRATEGII 

 
Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
Wymagane 

środki 
Źródła  

środków 

1 Przyjęcie dokumentu 

strategii przez 

kierownictwo Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej Skomlin 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Sierpień 2013 

- - 

2 Przedłożenie Strategii 

Rozwiązywania 

Problemów Społecznych 

Radnym Rady Gminy 

Skomlin 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Sierpień 2013 

- - 

3 Zatwierdzenie strategii 

przez Radnych Rady 

Gminy Skomlin 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Sierpień 2013 

- - 

4 Przesłanie strategii do 

organizacji 

pozarządowych  

i Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Sierpień  

2013 

- Budżet 

gminy 

5 Publikacja strategii  

w formie wydawnictwa 

lub biuletynu 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Wrzesień 

2013 

- Budżet 

gminy 

6 Analiza celów  

i kierunków działania ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

kierunków i zadań 

mogących uzyskać 

wsparcie ze środków 

pomocowych 

Kierownik 

Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

 

Styczeń - 

Maj  

2014 

- - 

7 Realizacja zadań 

określonych 

poszczególnymi 

projektami zgodnie  

z przyjętymi celami  

i kierunkami działania. 

 

GOPS, 

organizacje 

pozarządowe. 

 

 

Sierpień  

2013 - 2020 

- Budżet 

gminy / 

Fundusze 

Struktural

ne 
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Rozdział XIV. MONITOROWANIE STRATEGII  

Lp. Zadania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1  

Przedkładanie raportów z przebiegu 

realizacji celów i kierunków 

działania zamieszczonych  

w strategii. 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych 

na ręce Kierownika 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

co 6 miesięcy 

począwszy od 

miesiąca 

stycznia 2014r. 

 

2  

Ocena realizacji strategii. 

Kierownik 

Kierownika 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

każdego roku 

 

3 Organizowanie debat strategicznych 

z udziałem osób tworzących 

wcześniej strategię dla oceny jej 

aktualności. 

Kierownik 

Kierownika 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

raz na 2 lata 

 

 

 

 


