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Wstęp 

 

 Samorządy lokalne funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej, cechującej się 

dużą dynamiką zmian i niepewnością co do ich kierunków, muszą posiadać zdolność  

do wczesnego rozpoznawania zagrożeń oraz dostrzegania pojawiających się szans 

wynikających z ich endogenicznych zasobów, jak i z otoczenia zewnętrznego. W takich 

warunkach szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie strategiczne, które jest oparte  

na przygotowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji planów strategicznych, a tym 

samym umożliwia dostosowanie się jednostek terytorialnych do zachodzących zmian  

i aktualnych warunków funkcjonowania. Na poziomie zarządzania gminnego, w zakresie 

polityki społecznej, podstawową rolę wśród tego typu dokumentów pełni Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Określa wizję rozwoju społecznego gminy, misję 

polityki lokalnej oraz wyznacza cele strategiczne, kierunki działań i zadania, których 

wdrożenie wpływa na rozwiązywanie wielu kluczowych problemów społecznych  

i przeciwdziała ich niepożądanym skutkom odczuwanym przez całą społeczność lokalną. 

Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorców 

zaprojektowanych interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków 

życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są wykluczeni społecznie oraz zagrożeni 

marginalizacją, a w konsekwencji doprowadzić do integracji społecznej na danym obszarze. 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024 

składa się z trzech zasadniczych części, a mianowicie części wprowadzającej, diagnostyczno- 

-analitycznej oraz programowo-wdrożeniowej. 

 Część wprowadzająca zawiera ogólne informacje dotyczące metodologii opracowania 

Strategii, a także uwarunkowania zewnętrzne dokumentu, tj. strategiczno-programowe  

i prawne. 

 Część diagnostyczno-analityczna obejmuje diagnozę społeczną Gminy Oksa, 

tj. charakterystykę problemów społecznych i zasobów lokalnych warunkujących jakość życia 

mieszkańców oraz dokonaną na ich podstawie analizę SWOT wraz z wnioskami. 

 Część programowo-wdrożeniowa przedstawia założenia polityki społecznej gminy  

na lata 2015–2024: wizję, misję, cele strategiczne oraz zadania do realizacji wraz z planem 

finansowym, a także system ich wdrażania, monitoringu, ewaluacji i komunikacji społecznej. 
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I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 

1. Podstawy prawne opracowania Strategii 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, podobnie jak inne dokumenty 

strategiczne przygotowywane na różnych szczeblach administracji publicznej – jest 

dokumentem uwarunkowanym prawnie.  

 Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art. 16b ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), 

które w ramach zadań własnych gminy przewidują „opracowanie i realizację gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”. W art. 16b ust. 1 ww. aktu 

prawnego określono, iż dokument ten powinien zawierać w szczególności: „diagnozę sytuacji 

społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych 

projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej 

ram finansowych, a także wskaźników realizacji działań”. 

 Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje 

konieczność wzięcia pod uwagę również innych aktów prawnych z zakresu edukacji, kultury, 

ochrony zdrowia czy budownictwa socjalnego, które mają istotny wpływ na konstrukcję 

dokumentu i rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów społecznych. 

 

2. Metodologia prac nad dokumentem 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa opracowana została  

z wykorzystaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim 

udziale władz i społeczności lokalnej w pracach nad Strategią, przy jednoczesnym 

zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych, odpowiadających między innymi  

za zorganizowanie procesu konsultacji społecznych oraz przygotowanie końcowej wersji 

dokumentu. We wszystkich etapach prac nad Strategią uczestniczył Zespół ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024
1
. 

 

 

                                                 
1
 Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Oksa z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024. 
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Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

1) zebranie danych niezbędnych do diagnozy sytuacji społecznej w gminie, 

2) udział w opracowywaniu założeń dokumentu oraz konsultacjach społecznych, 

3) przekazanie projektu Strategii do uchwalenia przez Radę Gminy, 

4) koordynacja wdrażania poszczególnych celów strategicznych w całym okresie 

realizacji Strategii, 

5) gromadzenie informacji niezbędnych do monitoringu i ewaluacji celów strategicznych 

oraz opracowywanie raportów monitoringowych dokumentu. 

 

 Założono, że Strategia będzie dokumentem długookresowym, obejmującym lata  

2015–2024. Przyjęcie takiego horyzontu czasowego jest zgodne z zaleceniami planistycznymi 

oraz pozwala na dostosowanie jej do wymogów wynikających z perspektywy finansowej  

Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Z uwagi na dość długi okres obowiązywania przyjęto,  

że będzie to dokument koncentrujący się na rozwiązaniu najważniejszych problemów  

w rozwoju społecznym gminy i jej mieszkańców. Ponadto będzie to koncepcja kierunkowa, 

która nie rozstrzyga szczegółowych rozwiązań. Projekty odpowiadające na zidentyfikowane 

problemy w ramach zaplanowanych zadań będą systematycznie przygotowywane w całym 

okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres determinowane będą: aktualnymi 

warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz regionu, potrzebami i oczekiwaniami 

społeczności lokalnej, poziomem zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane 

działania, możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków zewnętrznych. 

W związku z tym, że Strategia poddana jest szerokiej partycypacji społecznej został 

skonstruowany dokument, z którym utożsamia się społeczność lokalna, co stanowi niezbędny 

warunek skutecznej jej realizacji, przyczyniający się do budowy społeczeństwa 

obywatelskiego.  

W dniach od 29.09.2015 r. do 12.10.2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 

Strategii. Dokument w wersji 1.0 został udostępniony na stronie internetowej Gminy Oksa 

wraz z formularzem zgłaszania uwag. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono 

żadnych uwag do treści dokumentu.  
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3. Nawiązanie do dokumentów strategiczno-programowych 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych odnosząc się w swych założeniach 

do problemów i wyzwań mieszkańców w sferze społecznej, uwzględnia powiązania z innymi 

dokumentami strategicznymi na szczeblu lokalnym (stanowiąc istotny element całościowej 

wizji rozwoju jednostki), a także założenia dokumentów regulujących działania  

w przedmiotowym obszarze na szczeblu regionalnym, krajowym oraz europejskim. 

Dokumenty te tworzą warunki do podejmowania działań opartych na zasadzie pomocniczości 

państwa przy wykorzystaniu zasobów tkwiących w środowiskach lokalnych oraz pobudzania 

aktywności grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

 Zestawienie tych dokumentów wraz z nawiązaniem do ich założeń przedstawiono  

w tabeli 1. 

 

Tabela 1 Nawiązanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024  

do dokumentów strategiczno-programowych 

Lp. Nazwa dokumentu 
Nawiązanie Strategii do zapisów dokumentu  

strategiczno-programowego
2
 

POZIOM EUROPEJSKI 

1. 

Europa 2020. 

Strategia na rzecz 

inteligentnego 

i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie 

gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność 

społeczną i terytorialną.  

Ponadto, wpływa na osiągnięcie 3 z 5 celów głównych: 

CEL 1 Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród 

kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lata. 

CEL 4 Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie 

do zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę  

do poniżej 10% oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 40% osób  

w wieku 30–34 lat mających wykształcenie wyższe lub równoważne. 

CEL 5 Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie 

ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego co najmniej 20 mln obywateli. 

POZIOM KRAJOWY 

2. 

Polska 2030.  

Trzecia fala 

nowoczesności. 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju 

Obszar Konkurencyjności i innowacyjności gospodarki:  

Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: Cel 3 Poprawa 

dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki; 

Kapitał Ludzki: Cel 6 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie „workfare state”; 

Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

Rozwój regionalny: Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego 

równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych; 

                                                 
2
 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie. 
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Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny:  

Cel 11 Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

3. 
Strategia Rozwoju Kraju 

2020 

Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3 Wzmocnienie 

warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywateli, kierunek interwencji: rozwój kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4 Rozwój kapitału 

ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej 

oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1 Integracja 

społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych. 

4. 
Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020 

Cel główny: Rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjałów osób, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu 

społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. 

Cel szczegółowy 1. Wzrost zatrudnienia. 

Cel szczegółowy 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej  

i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych. 

Cel szczegółowy 3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Cel szczegółowy 4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności 

systemu opieki zdrowotnej. 

Cel szczegółowy 5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji 

obywateli. 

5. 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

2020 

Cel główny: Wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju 

społeczno‐gospodarczym Polski. 

Cel szczegółowy 1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, 

kreatywności oraz komunikacji. 

Cel szczegółowy 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej  

i wpływu obywateli na życie publiczne.  

Cel szczegółowy 3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej  

oraz wymiany wiedzy.  

Cel szczegółowy 4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału 

kulturowego i kreatywnego. 

6. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego  

2010–2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie 

Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych  

i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów 

rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym.  

Cel 2 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie 

marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 

7. 

Strategie sektorowe 

dotyczące polityki 

społecznej 

Dokument jest uzupełnieniem na poziomie lokalnym zapisów: 

1) Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata  

2014–2020, 

2) Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani na lata 2011–2016, 

3) Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na lata 2011–2015, 

4) Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015, 

5) Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata  

2011–2015, 

6) Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych 

Zachowań „Razem Bezpieczniej” 2007–2015. 
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8. 

Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Polski Wschodniej  

do roku 2020 

Dokument służy osiągnięciu celu głównego i strategicznych kierunków 

działań dla Polski Wschodniej: Zasoby pracy i jakość kapitału ludzkiego 

– Przeciwdziałanie wykluczeniu na makroregionalnym rynku pracy, 

Wzmocnienie potencjału nowoczesnych kadr dla gospodarki opartej  

na wiedzy. 

POZIOM REGIONALNY 

9. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego  

do roku 2020 

Wizja: Świętokrzyskie – region zasobny w kapitał i gotowy  

na wyzwania. 

Misja: pragmatyczne dążenie do najpełniejszego i innowacyjnego 

wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji 

demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców  

przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. 

Cel strategiczny 1 Koncentracja na poprawie Infrastruktury regionalnej. 

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost 

kapitału społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia  

w Regionie. 

Cel strategiczny 3 Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy 

dla innowacyjnej gospodarki Regionu. 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, kreatywni 

i wykształceni ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości. 

10. 

Strategia Polityki 

Społecznej Województwa 

Świętokrzyskiego  

na lata 2012–2020 

Misją strategii polityki społecznej województwa świętokrzyskiego 

 jest włączenie wszystkich mieszkańców, rodzin i podmiotów 

województwa do działań na rzecz trwałego rozwoju, poprawy jakości 

życia, zmniejszenia skali problemów społecznych, a także ich 

łagodzenia. 

Cel strategiczny 1: Minimalizacja obszarów wykluczenia społecznego. 

Cel strategiczny 2: Kompleksowe działania na rzecz integracji 

społecznej oraz aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

Cel strategiczny 3: Efektywny system polityki społecznej. 

Cel strategiczny 4: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Cel strategiczny 5: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego. 

11. 

Świętokrzyski Program 

Pomocy Społecznej  

na lata 2012–2017 

Cel strategiczny: Zwiększenie efektywności systemu pomocy i integracji 

społecznej. 

Cel operacyjny I: Ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego. 

Cel operacyjny II: Wsparcie rozwoju usług socjalnych i edukacyjnych 

dla osób starszych. 

Cel operacyjny III: Rozwój systemu opieki i wsparcia nad dzieckiem  

i rodziną. 

Cel operacyjny IV: Inspirowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań 

w zakresie pomocy społecznej. 

Cel operacyjny V: Upowszechnienie nowych metod i standardów pracy 

socjalnej poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe kadr pomocy  

i integracji społecznej. 

12. 

Regionalny Program 

Wspierania Rodziny  

i Systemu Pieczy 

Zastępczej na lata  

2013–2018 

Cel strategiczny: Profesjonalne wsparcie rodziny oraz podejmowanie 

wielokierunkowych działań na rzecz rozwoju pieczy zastępczej. 

Cel operacyjny 1. Wyższy poziom świadomości znaczenia rodziny. 

Cel operacyjny 2. Rodzicielstwo zastępcze alternatywą instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. 

Cel operacyjny 3. Skuteczny system wsparcia rodziny naturalnej 
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znajdującej się w sytuacji kryzysowej. 

Cel operacyjny 4. Wspieranie i wzmacnianie redukcji czynników ryzyka 

dla stabilności systemu rodzinnego. 

13. 

Wieloletni regionalny 

plan działań  

na rzecz promocji  

i upowszechniania 

ekonomii społecznej  

oraz rozwoju instytucji 

sektora ekonomii 

społecznej i jej otoczenia 

w województwie 

świętokrzyskim  

do roku 2020 

Cel główny: Rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie 

świętokrzyskim jako istotnego elementu systemu zaspokajania potrzeb 

społecznych, stabilnego uczestnika gry rynkowej, ważnego partnera 

współodpowiedzialnego za polityki publiczne jednostek samorządów 

terytorialnych. 

Priorytet 1: Stworzenie warunków do rozwoju podmiotów ekonomii 

społecznej oraz ich otoczenia w regionie. 

Priorytet 2: Większe zaangażowanie sektora ekonomii społecznej  

w realizację usług społecznych oraz w gospodarkę regionu. 

Priorytet 3: Inicjowanie rozwoju partnerstw na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej. 

14. 

Wojewódzki program 

przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 

na lata 2012–2017 

Cel główny: Minimalizacja obszarów wykluczenia społecznego  

w województwie świętokrzyskim. 

Cel operacyjny I. Rozwój usług społecznych aktywizujących 

 i integrujących osoby, grupy wykluczone oraz zagrożone wykluczeniem 

społecznym. 

Cel operacyjny II. Efektywny system wsparcia i opieki nad dziećmi  

i rodzinami wykluczonymi oraz zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym. 

Cel operacyjny III. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. 

Cel operacyjny IV. Przeciwdziałanie ekskluzji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

Cel operacyjny V. Profilaktyka i zmniejszanie skutków uzależnień. 

Cel operacyjny VI. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

bezdomnych. 

Cel operacyjny VII. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

starszych. 

POZIOM LOKALNY 

15. 

Strategia Rozwoju  

Gminy Oksa  

na lata 2015–2014 

(Projekt 2.0)  

Wizja: Oksa gminą przyjazną dla mieszkańców, zapewniającą atrakcyjne 

warunki życia, otwartą na rozwój i współpracę. 

Misja: Podnoszenie jakości życia mieszkańców, wzrost aktywności 

społecznej i gospodarczej poprzez zrównoważone wykorzystanie 

posiadanych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i społecznych. 

Cel główny 1. Gmina aktywnych przedsiębiorczo i społecznie 

mieszkańców. 

Cel strategiczny 1.1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. 

Cel strategiczny 1.2. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności 

społecznej. 

Cel główny 2. Gmina przyjaznym miejscem do mieszkania i rekreacji. 

Cel strategiczny 2.1. Tworzenie atrakcyjnych warunków 

mieszkaniowych. 

Cel strategiczny 2.2. Stwarzanie możliwości do wypoczynku i rekreacji. 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ww. dokumentów strategiczno-programowych 
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II. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNO-ANALITYCZNA 

1. Diagnoza społeczna Gminy Oksa 

1.1. Struktura demograficzna i społeczna – trendy 

 

 Według danych GUS za 2014 rok, stan ludności w Gminie Oksa (zgodnie  

z faktycznym miejscem zamieszkania) wynosił ogółem 4 662 osoby, w tym 2 330 kobiet  

i 2 332 mężczyzn. W latach 2009–2014 liczba ludności systematycznie malała,  

co przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1 Liczba ludności w Gminie Oksa w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 Potwierdzeniem niekorzystnych trendów demograficznych na tym terenie jest również 

wykres 2, który przedstawia prognozę ludności na lata 2020, 2025 i 2030 w powiecie 

jędrzejowskim, według stanu ludności z 2014 roku. Przewiduje się, że do 2030 roku powiat 

będzie średniorocznie tracić ok. 435 mieszkańców, co spowoduje, że społeczność zmniejszy 

się do 80 668 osób. Ta sytuacja bezpośrednio przełoży się również na systematycznie 

zmniejszający się kapitał społeczny na terenie gminy. 
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Wykres 2 Prognoza ludności w powiecie jędrzejowskim na lata 2020, 2025 i 2030 (wg danych z 2014 roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Na zmiany w liczbie ludności zasadniczy wpływ mają: przyrost naturalny oraz saldo 

migracji. Współczynnik przyrostu naturalnego, określający różnicę pomiędzy liczbą urodzeń 

żywych, a liczbą zgonów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców, przyjmuje na analizowanym 

terenie w całym badanym okresie wartości ujemne (wykres 3). Jest to sytuacja nazywana jako 

ubytek naturalny, który powoduje spadek liczby osób zamieszkujących Gminę Oksa.  

 W 2014 roku współczynnik ten wyniósł -5,6 i był zdecydowanie niższy w porównaniu 

do średniej dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski  

(wykres 4).  

 

Wykres 3 Przyrost naturalny na 1 000 osób w Gminie Oksa w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 4 Przyrost naturalny na 1 000 osób w 2014 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią  

dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Dynamika liczby ludności gminy kształtowana jest w dużej mierze przez ruchy 

migracyjne na pobyt stały, którą prezentują wykresy 5 i 6. 

 

Wykres 5 Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 osób w Gminie Oksa w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 6 Saldo migracji na pobyt stały na 1 000 osób w 2014 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią  

dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 Saldo migracji, czyli różnica między napływem (imigracją), a odpływem (emigracją) 

ludności z obszaru Gminy Oksa w latach 2009–2014 podlegało wahaniom, a w ostatnim 

badanym roku wyniosło -2,1, co wskazuje na niekorzystną tendencję odpływu mieszkańców 

(wykres 5). W porównaniu do innych jednostek terytorialnych wskaźnik ten jest wyższy od 

średniej dla województwa świętokrzyskiego i Polski, a nieznacznie niższy od średniej dla 

powiatu jędrzejowskiego, co przedstawione zostało na wykresie 6. 

 Procesy demograficzne związane z ruchem naturalnym ludności, takie jak: urodzenia, 

zgony i migracje wpływają nie tylko na zmianę liczby ludności, ale także na jej strukturę 

wiekową. Analizując dane przedstawione na wykresie 7 należy zauważyć, że największa 

liczba mieszkańców, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, jest w przedziałach 30–39 lat 

oraz 55–64 lat. 
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Wykres 7 Struktura ludności według płci i wieku w Gminie Oksa w 2014 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w stosunku % do ludności 

ogółem Gminy Oksa na wykresie 8 pokazuje, że w 2014 roku mieszkańcy w wieku 

przedprodukcyjnym stanowili 18,4%, w wieku produkcyjnym 60,3%, natomiast w wieku 

poprodukcyjnym 21,3%. W ciągu kilku następnych lat będzie można zauważyć pogłębiającą 

się tendencję wzrostową liczby osób, które przekroczą potencjalny wiek zdolności do pracy. 

Oczywistym jest negatywny wpływ tego zjawiska na przyszłościowe możliwości sektora 

gospodarczego gminy.  

 

Wykres 8 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w Gminie Oksa  

w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W porównaniu do innych jednostek terytorialnych udział ekonomicznych grup wieku 

w Gminie Oksa przedstawia się w bardzo niekorzystnej proporcji osób w wieku 

produkcyjnym do osób w wieku nieprodukcyjnym, co świadczy o postępującym procesie 

starzenia się ludności. Sytuację prezentuje wykres 9. 

 

Wykres 9 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w 2014 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

1.2. Edukacja i wychowanie przedszkolne 

 

 Edukacja rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy 

i umiejętności, pełni zasadniczą rolę w rozwoju człowieka. Jako proces trwający od 

najmłodszych lat jest sposobem na podniesienie jakości zasobów ludzkich, a tym samym 

poziomu konkurencyjności gospodarki lokalnej. 

 Biorąc pod uwagę fakt, że okres edukacji przedszkolnej jest niezwykle istotny w życiu 

człowieka ze względu na kształtowanie jego osobowości, jak i nabywanie różnorodnych 

doświadczeń i umiejętności, a tym samym wpływającym na kształtowanie przyszłego kapitału 

społecznego gminy, istotnym wskaźnikiem jest odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy, co przedstawiono na wykresie 10,  

a w porównaniu do innych jednostek terytorialnych – na wykresie 11. 
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Wykres 10 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Oksa 

w latach 2009–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 11 Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2013 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Z przedstawionych danych na wykresie 10 wynika, że odsetek dzieci w wieku  

3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Oksa na przestrzeni lat 2009–2013 

był zróżnicowany. W ostatnim badanym roku nieznacznie spadł w stosunku do roku 

poprzedniego i wyniósł 69%. Jest to wartość wyższa w odniesieniu do średniej dla powiatu 

jędrzejowskiego, jednak niższa niż średnia dla województwa świętokrzyskiego i Polski 

(wykres 11). 
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 O stanie edukacji na terenie gminy świadczy również liczba uczniów w szkołach 

podstawowych i gimnazjach w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.  

 Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Oksa w latach  

2008–2013 wahała się, jednak w ostatnim roku nastąpił jej wzrost i wyniosła 623 uczniów  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (wykres 12). Porównując wartość osiągniętą  

w 2013 roku do średnich dla powiatu, województwa i kraju, należy zauważyć, że kształtuje 

się ona na znacznie wyższym poziomie, co przedstawia wykres 13. 

 

Wykres 12 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  

w Gminie Oksa w latach 2008–2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 13 Liczba uczniów w szkołach podstawowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2013 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Analizując dane zamieszczone na wykresach 14 i 15, należy zwrócić uwagę na fakt,  

że liczba uczniów w gimnazjach na terenie Gminy Oksa na przestrzeni lat 2008–2013 

systematycznie maleje. W ostatnim badanym roku wynosiła ona 260 uczniów w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców i była znacznie niższa od średniej dla powiatu jędrzejowskiego, 

województwa świętokrzyskiego oraz Polski. 

 

Wykres 14 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców  

w Gminie Oksa w latach 2008–2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 15 Liczba uczniów w szkołach gimnazjalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2013 roku 

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego 

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Jakość i poziom kształcenia w szkołach na terenie gminy obrazują wyniki uzyskane  

ze sprawdzianów w 6 klasie szkoły podstawowej, sprawdzających wiedzę i umiejętności 

uczniów na zakończenie tego poziomu nauki. Przedstawiają je wykresy 16 i 17. 

 

Wykres 16 Średnia liczba punktów ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w Gminie Oksa  

w latach 2008–2014 (maksymalna liczba punktów 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl  

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl 

 

Wykres 17 Średnia liczba punktów ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej w 2014 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl  

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl 
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 Z przedstawionego wykresu 16 wynika, że na przestrzeni lat 2008–2014 w Gminie 

Oksa średnia liczba punktów z egzaminu ulegała zmianom. Najwyższe wyniki odnotowano  

w 2008 roku, tj. 25,15 punktów, zaś najniższy wynik był w roku następnym i wyniósł tylko 

20,22 punktów. W 2014 roku średni wynik szóstoklasistów z terenu gminy był znacznie 

niższy od średnich dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego i kraju  

(dane prezentuje wykres 17). 

 Kolejnym wskaźnikiem pozwalającym określić poziom nauczania w Gminie Oksa  

są średnie % wyniki egzaminów gimnazjalnych ze wszystkich przedmiotów w latach  

2008–2014 roku na tle innych jednostek terytorialnych (tabela 2). 

 

Tabela 2 Średnie wyniki % uzyskane ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych w latach 2008–2014  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

Jednostka terytorialna/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Oksa 63,99 57,36 56,82 50,45 61,10 72,12 69,74 

powiat jędrzejowski 57,38 55,45 52,20 47,12 55,56 58,04 58,14 

województwo świętokrzyskie 56,81 57,17 54,34 49,37 56,04 57,22 57,60 

Polska 57,82 58,89 56,08 51,40 57,20 58,00 58,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, www.cke.edu.pl 

oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, www.oke.lodz.pl 

 

 Uczniowie z terenu Gminy Oksa w 2014 roku uzyskali średnio wynik 69,74%. 

Wartość ta była wyższa w stosunku do średniej dla powiatu jędrzejowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski.  

 

 

1.3. Pomoc społeczna 

 

 Problemy natury socjalnej nieustannie towarzyszą przemianom społeczno- 

-gospodarczym. Z czasem zmienia się ich rodzaj i wymiar społeczny. Świadczenia socjalne 

stanowią istotną część polityki społecznej gminy. Zadania w tym zakresie realizuje Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie. Działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 

udziela on pomocy finansowej i rzeczowej osobom zakwalifikowanym do pomocy,  

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. 
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 Wydatki budżetowe Gminy Oksa na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu 

polityki społecznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2008–2014 wahały się.  

W ostatnim badanym roku wzrosły w odniesieniu do roku poprzedniego i wyniosły 459,12 zł. 

Analizując dane w porównaniu do średniej dla innych jednostek terytorialnych należy 

zauważyć, że w badanym okresie kształtowały się one zawsze na niższym poziomie (dane 

przedstawia tabela 3). 

 

Tabela 3 Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w latach 2008–2014 – porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, 

województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

Jednostka terytorialna/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Oksa 369,49 406,28 468,81 420,01 451,61 449,84 459,12 

powiat jędrzejowski 419,43 433,24 476,63 499,09 535,52 527,00 542,79 

województwo świętokrzyskie 510,83 543,25 714,96 637,44 652,48 673,91 708,60 

Polska 458,19 473,45 527,98 522,15 538,92 559,57 579,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Kryterium poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego zostało zmierzone  

przy pomocy wskaźnika udziału % osób korzystających z pomocy społecznej w ludności 

ogółem na przestrzeni lat 2009–2013. Analizując wykres 18 należy zauważyć, że udział ten 

od 2011 roku systematycznie malał i w ostatnim badanym roku wynosił 10,3%.  

 

Wykres 18 Udział % osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem w Gminie Oksa  

w latach 2009–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 19 Udział % osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem w 2013 roku 

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Z danych przedstawionych na wykresie 19 wynika, że udział % osób korzystających  

z pomocy społecznej w Gminie Oksa w 2013 roku był wyższy od średniej w Polsce, a tylko 

nieznacznie niższy od średniej w powiecie jędrzejowskim i województwie świętokrzyskim. 

 Potwierdzeniem powyższego jest analiza liczby osób w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w latach  

2009–2013 w Gminie Oksa oraz w porównaniu do innych jednostek terytorialnych,  

którą prezentują wykresy 20 i 21. 

 

Wykres 20 Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców w Gminie Oksa w latach 2009–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 21 Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców w 2013 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, 

województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Z przedstawionych wykresów 20 i 21 wynika, że wskaźnik dotyczący liczby osób  

w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 

mieszkańców w Gminie Oksa od 2011 do 2013 roku systematycznie malał i w ostatnim roku 

wyniósł 102 osoby. Była to liczba niższa od średniej dla powiatu i województwa, a wyższa  

od średniej dla całego kraju. 

 Rzeczywistą liczbę rodzin i osób objętych pomocą społeczną w podziale na rodzaj 

pomocy na terenie Gminy Oksa w latach 2009–2014 prezentuje tabela 4. Analizując zawarte 

w niej dane należy zauważyć, że największą część przyznanej pomocy w badanych latach 

stanowiły świadczenia przyznane w ramach zadań własnych, ponieważ z tej formy łącznie 

skorzystały 832 rodziny, tj. 3 264 osoby. Wynika to z systemu podziału zadań pomiędzy 

administrację publiczną w zakresie pomocy społecznej i realizacji ich znacznej części przez 

gminę (w tym o charakterze obowiązkowym). Należy również zwrócić uwagę  

na fakt, że znaczną część wsparcia stanowiła pomoc w postaci pracy socjalnej – 478 rodzin 

(łącznie z 1 967 osób). Ważnym elementem jest także praca socjalna prowadzona w oparciu  

o kontrakt socjalny. Praca socjalna z klientami nastawiona jest na ich usamodzielnienie  

i integrację ze środowiskiem. Liczba zawieranych kontraktów socjalnych na przestrzeni lat 

2009–2014 systematycznie rosła – łącznie było ich 52. 
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Tabela 4 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w Gminie Oksa w latach 2009–2014 w podziale na rodzaj pomocy 

Rodzaj 

pomocy/Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia 

przyznane  

w ramach zadań 

zleconych 

12 33 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 15 40 

Świadczenia 

przyznane  

w ramach zadań 

własnych 

135 583 144 584 147 566 140 535 135 495 131 501 832 3 264 

Pomoc udzielana  

w postaci pracy 

socjalnej 

32 152 145 596 168 652 58 239 25 116 50 212 478 1 967 

Praca socjalna 

prowadzona  

w oparciu  

o kontrakt socjalny 

6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 14 14 52 52 

SUMA 185 774 295 1186 323 1 226 209 789 170 621 195 727 1 377 5 323 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS–03 

za lata 2009–2014 składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 

 Ważnym elementem jest również określenie obszarów problemowych na terenie gminy, z uwagi na fakt, że w pierwszej kolejności 

powinny być tam skierowane działania profilaktyczne oraz służące rozwiązywaniu problemów. Kumulacja niekorzystnych zjawisk wpływa  

na jakość życia całej społeczności zamieszkującej ten obszar oraz powoduje tworzenie się tzw. „enklaw biedy”. 
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 Liczbę osób, którym udzielono świadczenia w zakresie pomocy społecznej  

w latach 2009–2014, w podziale na poszczególne miejscowości Gminy Oksa, przedstawiono 

w tabeli 5. Analiza zawartych w niej informacji wskazuje na to, że w badanym okresie 

najwięcej osób objętych pomocą pochodziło z miejscowości Oksa – 435, co stanowiło 20,9% 

ogółu. Ponadto znaczący udział stanowili mieszkańcy miejscowości Węgleszyn Ogrody (169 

osób, 8,1%) i Węgleszyn Dębina (163 osoby, 7,8%). Najmniej osób objętych pomocą 

stanowili mieszkańcy Podlesia, których na przestrzeni badanego okresu było łącznie zaledwie 

17 i stanowili oni 0,8% wszystkich. 

 

Tabela 5 Liczba osób, którym udzielono świadczenia w zakresie pomocy społecznej w podziale  

na miejscowości Gminy Oksa w latach 2009–2014 

Lp. Miejscowość 
Lata 

Razem 
Udział 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Błogoszów 9 15 18 14 11 20 87 4,2 

2. Lipno 5 6 6 4 5 12 38 1,8 

3. Nowe Kanice 11 18 18 20 15 21 103 4,9 

4. Oksa 48 66 77 70 83 91 435 20,9 

5. Pawęzów 9 6 8 5 5 1 34 1,6 

6. Podlesie b/d
3
 1 2 3 3 8 17 0,8 

7. Popowice 21 17 23 23 23 24 131 6,3 

8. Rembiechowa 23 32 25 20 15 11 126 6,0 

9. Rzeszówek 12 9 16 17 12 8 74 3,5 

10. Stare Kanice 20 23 32 23 23 26 147 7,1 

11. Tyniec Dzierążnia 6 8 8 4 3 6 35 1,7 

12. Tyniec Gawrony 6 6 10 8 3 5 38 1,8 

13. Tyniec Kolonia 20 24 22 28 21 23 138 6,6 

14. Tyniec Wieś 16 21 22 16 17 16 108 5,2 

15. Węgleszyn Wieś 15 20 18 25 32 29 139 6,7 

16. Węgleszyn Dębina 21 24 16 34 37 31 163 7,8 

17. Węgleszyn Ogrody 16 22 23 37 32 39 169 8,1 

18. Zakrzów 3 9 12 14 13 19 70 3,4 

19. Zalesie 4 2 7 10 7 3 33 1,6 

Razem 265 329 363 375 360 393 2 085 100 

Udział % 12,7 15,8 17,4 18,0 17,3 18,8 100 --- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie 

                                                 
3
 brak danych 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024 

26 

 

 Pomoc społeczna udzielana jest w formie pieniężnej, rzeczowej oraz w usługach. 

Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Bardzo ważnym zadaniem 

pomocy społecznej jest praca socjalna, która często prowadzona jest w oparciu o kontrakt 

socjalny. Osobom wymagającym wsparcia w codziennych czynnościach udzielana jest pomoc 

w formie usług opiekuńczych. Pomoc otrzymują też rodziny będące w kryzysie oraz 

niewydolne wychowawczo, którym przyznawane są usługi asystenta rodziny. 

 Charakterystykę przyznanych świadczeń pieniężnych i rzeczowych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie w latach 2009–2014 przedstawia tabela 6.  

Należy zauważyć, że największą część przyznanych świadczeń stanowiło wsparcie w postaci 

posiłku. Ich łączna liczba na przestrzeni tego okresu wyniosła łącznie 132 811, natomiast 

przeznaczona na ten cel kwota to aż 273 298 zł. Niewiele mniejszą część stanowiły 

świadczenia pieniężne w formie poszczególnych zasiłków, których udzielono odpowiednio: 

zasiłki celowe – łącznie 537 na kwotę 272 056 złotych, zasiłki stałe – łącznie 735 na kwotę 

239 965 złotych, a także zasiłki okresowe – łącznie 201 na kwotę 67 323 złotych.  

Ponadto należy również zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni badanego okresu żadna osoba 

nie skorzystała z: pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie, poradnictwa specjalistycznego, 

interwencji kryzysowej, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, pomocy przyznawanej cudzoziemcom,  

a także wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego  

przez sąd. 
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Tabela 6 Charakterystyka przyznanych świadczeń pieniężnych i rzeczowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie w latach 2009–2014 

Rodzaj 

świadczenia/Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA 

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota 

ZADANIA WŁASNE 

Zasiłki stałe 132 38 272 116 35 329 110 33 179 127 38 125 126 46 976 124 48 084 735 239 965 

Zasiłki okresowe 48 14 747 33 13 013 31 10 731 35 12 469 29 9 468 25 6 895 201 67 323 

Schronienie 0 0 0 0 0 0 398 6 548 756 10 563 338 5 508 1 492 22 619 

Posiłek 22 734 45 070 22 387 44 850 21 580 43 112 22 245 45 326 21 797 46 863 22 068 48 077 132 811 273 298 

Ubranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasiłki celowe
4
 52 21 844 126 44 792 88 42 052 95 52 544 88 58 759 88 52 065 537 272 056 

Sprawienie pogrzebu 0 0 0 0 0 0 1 4 000 1 2 300 0 0 2 6 300 

Pomoc  

na ekonomiczne 

usamodzielnienie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

(prawne, 

psychologiczne, 

rodzinne) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interwencja 

kryzysowa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
4
 Zasiłki celowe obejmują: zasiłek celowy na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłek celowy w formie biletu 

kredytowanego, inne zasiłki celowe i w naturze. 
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ZADANIA ZLECONE 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  

w miejscu 

zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

związanych z klęską 

żywiołową  

lub ekologiczną 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pomoc przyznana 

cudzoziemcom 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wynagrodzenie 

należne opiekunowi  

z tytułu sprawowania 

opieki przyznane 

przez sąd 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INNE 

Odpłatność gminy  

za pobyt w domu 

pomocy społecznej 

9 8 854 19 18 209 24 20 007 0 0 0 0 0 0 52 47 070 

SUMA 22 975 128 787 22 681 156 193 21 833 149 081 22 901 159 012 22 797 174 929 22 643 160 629 135 830 928 631 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS–03  

za lata 2009–2014 składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
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 Informacje dotyczące zasiłków i świadczeń rodzinnych w latach 2009–2013 w Gminie 

Oksa wraz z porównaniem do innych jednostek terytorialnych zawarte są w tabeli 7. 

 

Tabela 7 Informacje dotyczące zasiłków i świadczeń rodzinnych w latach 2009–2013 – porównanie 

Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

Jednostka terytorialna/rok 2009 2010 2011 2012 2013 

Ilość dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

Gmina Oksa 1 481 1 385 1 354 1 261 1 179 

powiat jędrzejowski 1 213 1 108 1 036 940 849 

województwo świętokrzyskie 1 089 982 908 829 765 

Polska 868 780 718 654 607 

Kwota świadczeń rodzinnych wypłaconych w danym roku przypadająca na 1 mieszkańca 

Gmina Oksa 257,40 293,84 304,51 310,97 299,36 

powiat jędrzejowski 248,85 274,30 275,49 277,20 258,86 

województwo świętokrzyskie 239,05 264,00 269,16 277,30 262,00 

Polska 186,59 203,92 202,88 201,32 193,63 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców w latach 2009–2013 w Gminie Oksa systematycznie malała. W porównaniu  

do średniej dla powiatu, województwa i Polski – spadkowy trend został utrzymany. Niemniej 

jednak wskaźnik ten w gminie był dużo wyższy we wszystkich badanych latach.  

 Kwota świadczeń rodzinnych wypłaconych w danym roku przypadająca na  

1 mieszkańca w Gminie Oksa na przestrzeni lat 2009–2013 wahała się. W 2013 roku kwota  

ta spadła w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 299,36 zł. Jednak na tle innych 

jednostek terytorialnych na przestrzeni badanego okresu – utrzymywała się na znacznie 

wyższym poziomie. 

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie przeprowadzili wywiady 

środowiskowe, które pozwoliły na poznanie sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, 

mieszkaniowej i materialnej rodzin ubiegających się o wsparcie. Na tej podstawie wydawano 

decyzje administracyjne dotyczące udzielenia pomocy, a najczęstsze powody korzystania  

ze świadczeń na terenie gminy, wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn zm.), przedstawione zostały w tabeli 8. 
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Tabela 8 Powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Oksa w latach 2009–2014 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej/Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUMA 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba  

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 87 377 87 368 100 414 92 374 82 327 80 334 528 2 194 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 1 7 4 16 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
3 24 4 30 4 30 4 30 5 36 4 30 24 180 

Bezrobocie 68 256 68 241 65 221 56 178 65 188 54 178 376 1 262 

Niepełnosprawność 12 45 9 31 8 11 9 16 5 6 8 17 51 126 

Długotrwała  

lub ciężka choroba 
24 98 25 83 26 81 24 73 21 58 27 68 147 461 

Bezradność  

w sprawach 

opiekuńczo- 

-wychowawczych  

i prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

30 177 33 180 33 184 26 141 25 125 21 111 168 918 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar 

handlu ludźmi 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 0 0 10 16 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności  

w przystosowaniu  

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

2 2 2 4 4 5 2 3 5 6 2 2 17 22 
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Brak umiejętności  

w przystosowaniu  

do życia młodzieży 

opuszczającej placówki 

opiekuńczo- 

-wychowawcze 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności w integracji 

osób, które otrzymały 

status uchodźcy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 1 4 2 6 2 6 1 1 4 7 2 4 12 28 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa 

lub ekologiczna 
0 0 2 5 1 2 4 15 0 0 1 3 8 844 

SUMA 230 988 235 953 245 957 220 834 215 762 200 754 1 337 5 223 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-03 

za lata 2009–2014 składanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

 Z zestawienia danych w tabeli 8 wynika, że największym problemem społecznym, biorąc pod uwagę pomoc udzieloną przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie na przestrzeni lat 2009–2014 – było ubóstwo. Ubóstwo rozumiane jest jako uzyskiwanie dochodów 

poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy minimum egzystencji określonego przez Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych. W 2014 roku ustalone zostało na poziomie 544 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 457 zł dla osoby w rodzinie
5
. Ubóstwo 

jest wynikiem głównie bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa 

domowego, a także uzależnień. 

                                                 
5
 Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-egzystencji-2, inf. z 06.09.2015 r. 
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 Liczba rodzin i osób w tych rodzinach, korzystających z pomocy z powodu ubóstwa  

w latach 2009–2014 na terenie Gminy Oksa wahała się. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż na 

przestrzeni badanego okresu było łącznie aż 528 rodzin korzystających z pomocy  

z powodu ubóstwa (2 194 osób). 

 Kolejnym z dominujących problemów w Gminie Oksa powodujących zgłaszanie się 

po pomoc w ciągu ostatnich sześciu lat było bezrobocie. W 2009 roku wsparcia z tego tytułu 

potrzebowało 68 rodzin (256 osób), natomiast w 2014 roku już tylko 54 rodziny  

(178 osób). Na przestrzeni badanego okresu liczba ta ulegała wahaniom, jednak łącznie 

korzystających z pomocy z powodu ubóstwa było aż 376 rodzin, tj. 1 262 osoby (tabela 8). 

 Bezrobocie jako zjawisko społeczne, w którym część ludzi zdolnych do pracy  

i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów, 

ma znaczący wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, zwłaszcza  

w przypadku długookresowości. Pierwsze odczuwalne skutki wiążą się z naturą ekonomiczną 

– utratą źródła utrzymania, idącym za tym ubożeniem, a w dalszej kolejności problemami 

społecznymi. Może to też prowadzić do rozpadu rodziny czy przyjmowania przez dzieci 

negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji do dziedziczenia statusu bezrobotnego. 

 Jak wynika z informacji zawartych w tabeli 8, istotne przyczyny świadczenia pomocy 

społecznej w gminie stanowiły także bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz długotrwała i ciężka choroba. W 2009 roku z tytułu bezradności rodziców opieką 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie objętych było 30 rodzin (177 osób),  

a w 2014 roku było ich 21 (111 osób), czyli następował systematyczny spadek. Problemy  

w realizowaniu funkcji rodzicielskich dotyczą trzech podstawowych aspektów: opieki  

i wychowania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania  

i wypełniania podstawowych ról społecznych. W większości rodzin problemy dotyczą więcej 

niż jednego obszaru i są połączone z problemem bezrobocia, ubóstwa czy uzależnień. 

 W przypadku długotrwałej i ciężkiej choroby, pomimo corocznych wahań liczby 

rodzin i osób – zauważa się tendencję wzrostową, ponieważ w 2009 roku z pomocy 

skorzystało 24 rodziny, a w 2014 roku już 27 rodzin. Podobnie jak niepełnosprawność, 

długotrwała choroba dezorganizuje życie osoby oraz jej rodziny, a natężenie zjawiska nasila 

się wraz z wiekiem. Choroba może całkowicie sparaliżować aktywność społeczną  

i zawodową osoby, w wyniku czego wycofuje się ona na margines życia społecznego.  

Często prowadzi to do ograniczeń w prawidłowym i samodzielnym funkcjonowaniu oraz 

zubożenia, a tym samym wymaga wsparcia innych osób i instytucji.  
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 Najważniejsze problemy społeczne zidentyfikowane na terenie Gminy Oksa są ze sobą 

ściśle powiązane, np. bezrobocie powoduje utratę środków na utrzymanie doprowadzając  

do ubóstwa, a jednocześnie pogłębia i nawarstwia inne problemy, takie jak izolację społeczną, 

bądź uzależnienia. W związku z tym, bardzo często powodem przyznawania pomocy jest 

występowanie kilku przyczyn jednocześnie. 

 

1.4. Sektor pozarządowy 

 

 Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego oraz jedną  

z form aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w umacnianiu więzi społecznych 

i organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju 

gminy. Dobrze zorganizowane środowisko lokalne może sprzyjać aktywizowaniu nie tylko 

pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia. 

Ponadto, buduje samowystarczalność społeczności lokalnych poprzez uruchomienie  

i wykorzystanie jej endogenicznych zasobów. 

 Według danych GUS na terenie Gminy Oksa w latach 2009–2014 liczba organizacji 

pozarządowych systematycznie rosła i w ostatnim badanym roku wynosiła 34,  

co przedstawiono na wykresie 22. W porównaniu do innych jednostek terytorialnych, 

wskaźnik ten kształtuje się na wyższym poziomie (wykres 23). 

 

Wykres 22 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

w Gminie Oksa w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 23 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

w 2014 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

1.5. Przedsiębiorczość 

 

 Gmina Oksa należy do gmin o charakterze rolniczym. Rolnictwo jest głównym 

miejscem zatrudnienia oraz źródłem utrzymania dla większości jej mieszkańców. Sytuację  

w zakresie rozwoju gospodarczego obrazują wskaźniki dotyczące: liczby podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON oraz nowo zarejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności, a także liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym.  

 W Gminie Oksa, według stanu za rok 2014, zarejestrowanych było ogółem 247 

podmiotów gospodarczych, w tym 236 z sektora prywatnego i 11 z sektora publicznego. 

Z przedstawionych danych na wykresie 24 wynika, że liczba podmiotów wpisanych 

do rejestru REGON na przestrzeni lat 2009–2014 podlegała wahaniom, jednak zauważa się 

ogólną tendencję wzrostową. W 2014 roku wskaźnik ten odnotował wartość 530 i był 

zdecydowanie niższy od średniej dla powiatu jędrzejowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski (wykres 25). 
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Wykres 24 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Gminie Oksa 

w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 25 Podmioty wpisane do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2014 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Analizując sytuację w zakresie jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON 

w przeliczeniu na 10 tys. ludności w Gminie Oksa w latach 2009–2014 przedstawioną  

na wykresie 26 należy wskazać, że ich liczba ulegała zmianom. W ostatnim badanym roku 

nastąpił wzrost do 58 jednostek, co może świadczyć o nieznacznej poprawie sytuacji,  

tj. o pojawiającej się aktywności gospodarczej mieszkańców.  
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 Pomimo tego, wartość ta była niższa od średniej dla Polski oraz województwa 

świętokrzyskiego, a tylko nieznacznie wyższa niż średnia dla powiatu jędrzejowskiego 

(wykres 27). 

 

Wykres 26 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

w Gminie Oksa w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 27 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności  

w 2014 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Wskaźnik liczby podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym  

w Gminie Oksa w latach 2009–2014 oraz na tle innych jednostek terytorialnych prezentują 

wykresy 28 i 29. Wynika z nich, że w badanym okresie wskaźnik ten wahał się,  

ale w 2014 roku nastąpił wzrost i wyniósł 88 podmiotów. Wartość ta kształtuje się na 

znacznie niższym poziomie w porównaniu do średniej dla powiatu, województwa czy kraju. 

 

Wykres 28 Liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie Oksa  

w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 29 Liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2014 roku – porównanie 

Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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1.6. Rynek pracy i zatrudnienie 

 

 Procesy demograficzne wpływające na starzenie się społeczności gminy wiążą się  

z koniecznością prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie rynku pracy, który w tym 

regionie charakteryzuje się niedostosowaniem w strukturze kwalifikacji. 

 Wpływa to na udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym, co przedstawiono na wykresach 30 i 31. 

 

Wykres 30 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w Gminie Oksa w latach 2008–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 31 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  

w 2014 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa 

świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Analiza danych z lat 2008–2014 pokazuje, że udział % bezrobotnych na terenie gminy 

podlegał nieznacznym wahaniom, jednak wartość ta spadła w 2014 roku w stosunku do roku 

poprzedniego i wyniosła 7,3% (wykres 30). Jest to udział % niższy w porównaniu do średniej 

dla innych jednostek terytorialnych (wykres 31). Bezrobocie powoduje natomiast negatywne 

skutki ekonomiczne (tj. spadek dochodów gospodarstw domowych) oraz społeczne  

(tj. patologie społeczne i wzrost przestępczości). 

Tabela 9 przedstawia przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla powiatu 

jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz w relacji do średniej krajowej.  

Z zawartych w niej danych wynika, że wynagrodzenia na terenie powiatu na przestrzeni lat 

2008–2014 systematycznie wzrastały i były wyższe w porównaniu do średniej dla 

województwa. Analizując niniejszy wskaźnik dla powiatu jędrzejowskiego w relacji  

do średniej krajowej należy zaznaczyć, że w badanym okresie ulegał on niewielkim zmianom,  

a w 2014 roku wyniósł 95,2%. 

 

Tabela 9 Wynagrodzenia (wskaźniki) w latach 2008–2014 – porównanie średniej krajowej  

w województwie świętokrzyskim i powiecie jędrzejowskim 

Jednostka 

terytorialna/rok 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) 

powiat 

jędrzejowski 
2 776,59 2 917,98 3 040,91 3 361,44 3 611,17 3 629,28 3 811,90 

województwo 

świętokrzyskie 
2 745,39 2 868,09 2 971,58 3 137,91 3 250,94 3 349,81 3 435,93 

Polska 3 158,48 3 315,38 3 435,00 3 625,21 3 744,38 3 877,43 4 003,99 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska = 100) 

powiat 

jędrzejowski 
87,9 88,0 88,5 92,7 96,4 93,6 95,2 

województwo 

świętokrzyskie 
86,9  86,5  86,5  86,6  86,8  86,4  85,8  

Polska 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Sytuację finansową gospodarstw domowych na terenie Gminy Oksa obrazuje 

wskaźnik dotyczący kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym 

dochód budżetu państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2008–2014. Wskaźnik ten 

na tle innych jednostek terytorialnych przedstawiony został w tabeli 10. 
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Tabela 10 Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu 

państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych w latach 2008–2014 – porównanie Gminy Oksa 

ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

Jednostka terytorialna/rok  2008  2009  2010 2011  2012  2013  2014  

Gmina Oksa 147,13 136,29 141,42 169,76 188,94 201,84 225,13 

powiat jędrzejowski  261,65 243,35 251,48 303,50 326,66 341,46 388,06 

województwo świętokrzyskie 414,92 387,06 388,72 440,22 465,73 498,35 538,52 

Polska  644,92 611,07 602,53 657,45 687,36 724,58 783,51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

 Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 1 mieszkańca  

w Gminie Oksa w latach 2008–2014 notowała stały wzrost i w ostatnim badanym roku 

wynosiła 225,13 zł. W stosunku do pozostałych jednostek administracyjnych, kwota ta jest 

zdecydowanie niższa. 

 

 

1.7. Mieszkalnictwo i infrastruktura 

 

 Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na tym terenie ludności. Wyposażenie 

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma bardzo 

silny wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Dostępność do urządzeń sieciowych 

warunkuje atrakcyjność osiedleńczą, czyli zachęca do osiedlania się na danym terenie 

potencjalnych mieszkańców ze względu na oferowane lepsze warunki życia. 

 O atrakcyjności osiedleńczej gminy świadczy również liczba nowych budynków 

oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w latach 2009–2014  

(wykres 32) oraz porównanie do średniej powiatu, województwa i kraju (wykres 33).  

Z danych zaprezentowanych na wykresach wynika, iż w badanym okresie wskaźnik ten 

corocznie ulegał zmianom – w 2014 roku wynosił 19 budynków ogółem i 13 budynków 

mieszkalnych. Były to wartości niższe niż porównywane średnie innych jednostek 

administracyjnych. 
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Wykres 32 Budynki nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w Gminie Oksa 

w latach 2009–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 33 Budynki nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2014 roku  

– porównanie Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego  

oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Wskaźniki mieszkaniowe dla Gminy Oksa oraz porównanie ich ze średnimi  

dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski przedstawiają 

wykresy 34 i 35. 
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Wykres 34 Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców Gminie Oksa w latach 2008–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 35 Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców w 2013 roku – porównanie Gminy Oksa ze średnią  

dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Gminie Oksa w latach 2008–2013 stale 

wzrastała i w 2013 roku wyniosła 336. Na tle jednostek terytorialnych, wskaźnik gminy był 

niższy od średniej dla województwa świętokrzyskiego i kraju, a niewiele wyższy niż średnia 

dla powiatu jędrzejowskiego. 
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 Wykresy 36 i 37 przedstawiają powierzchnię użytkową w m
2
 przypadającą  

na 1 mieszkańca w Gminie Oksa wraz z porównaniem jej do średniej dla powiatu, 

województwa i kraju. 

 

Wykres 36 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m
2
 w Gminie Oksa w latach  

2008–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wykres 37 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w m
2 
w 2014 roku – porównanie 

Gminy Oksa ze średnią dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego oraz Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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 Na przestrzeni lat 2008–2014 wskaźnik dotyczący powierzchni użytkowej mieszkania 

w przeliczeniu na 1 osobę stale wzrastał i w ostatnim badanym roku wyniósł 29,7 m
2
,  

co świadczy o poprawiających się warunkach mieszkaniowych na terenie Gminy Oksa. Jest to 

wynik wyższy niż średnia dla powiatu jędrzejowskiego, województwa świętokrzyskiego 

i Polski.  

 

1.8. Bezpieczeństwo publiczne 

 

 Bezpieczeństwo publiczne jest istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania 

różnych problemów społecznych. Wysoki poziom przestępczości może mieć wpływ  

na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność lokalną, dlatego tak 

istotne jest prowadzenie adekwatnych działań prewencyjnych i operacyjnych zmierzających 

do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców. 

 Za bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Oksa odpowiada Komisariat Policji  

w Małogoszczu.  

Według danych Komisariatu Policji w Małogoszczu w okresie od 1 stycznia do 15 

września 2015 roku na terenie Gminy Oksa zaistniało 16 przestępstw oraz 32 wykroczenia 

(złożono 34 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie). W tabeli 11 

zaprezentowano podział przestępstw oraz wykroczeń według ich klasyfikacji. 

Tabela 11 Podział przestępstw i wykroczeń według kategorii popełnionych czynów na terenie gminy Oksa 

w okresie od 01.01.2015 do 15.09.2015 r. 

Lp. Nazwa/podstawa  

Ilość 

(przestępstw/ 

wykroczeń/ 

czynów) 

Udział %  

w ogólnej liczbie 

przestępstw/ 

wykroczeń/czynów 

Przestępstwa 

1.  
Art. 178a§1 KK – kierowanie pojazdami w stanie 

nietrzeźwości 
5 31% 

2.  
Art. 178a§1 KK – kierowanie pojazdami w stanie 

nietrzeźwości 
3 19% 

3.  
Art. 157§1 KK – naruszenie czynności narządu 

ciała 
1 6% 

4.  Art. 158§1 KK – bójka, pobicie 1 6% 

5.  

Art.180a KK – niezastosowanie się do decyzji 

właściwego organu o cofnięciu uprawnień do 

kierowania pojazdami 

1 6% 

6.  Art. 244 KK – niestosowanie się do wyroku Sądu 1 6% 
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7.  Art. 177§1 KK – wypadek 1 6% 

8.  Art.288§1 KK – przywłaszczenie mienia 1 6% 

9.  
Art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii 
1 6% 

10.  Art. 151 KK – samobójstwo przez powieszenie 1 6% 

Wykroczenia 

1.  
Art. 66 KW – wprowadzenie w błąd  

instytucję 
5 17% 

2.  
Art. 87 KW – kierowanie pojazdem po użyciu 

alkoholu 
6 20% 

3.  
Art. 51 KW – zakłócenie spokoju i porządku 

publicznego 
3 9% 

4.  Art. 140 KW – nieobyczajny wybryk 3 9% 

5.  Art. 124 KW – zniszczenie mienia 3 9% 

6.  
Art. 94 KW – kierowanie pojazdem bez  

uprawnień 
1 3% 

7.  
Art. 77 KW – niezachowanie środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia 
1 3% 

8.  Art. 92a KW – przekroczenie prędkości 2 6% 

9.  
Art. 97 KW – inne wykroczenia w ruchu 

drogowym 
2 6% 

10.  Art. 90 KW – tamowanie ruchu 1 3% 

11.  Art. 86 KW – kolizja drogowa 1 3% 

12.  
Art. 120 KW – wyrąb drzewa w celu 

przywłaszczenia 
1 3% 

13.  Art.141 KW – używanie słów nieprzyzwoitych 1 3% 

14.  Art. 119 KW – przywłaszczenie mienia 1 3% 

15.  Art. 82 KW – przepisy pożarowe 1 3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Małogoszczu 

 

Na terenie Gminy Oksa nałożono 236 mandatów karnych kredytowanych, w tym: 

około 76 za wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, około 120 za wykroczenia drogowe oraz około 40 za pozostałe wykroczenia. 
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2. Analiza SWOT i wnioski dla sfery społecznej 

 

 Analiza SWOT jest jedną z metod identyfikacji aktualnej sytuacji analizowanej 

jednostki, którą w tym przypadku jest Gmina Oksa. Opiera się na wyodrębnieniu zespołów 

cech badanej rzeczywistości. To technika analityczna służąca do porządkowania informacji,  

a jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats (tabela 12).  

 

Tabela 12 Schemat analizy SWOT 

S Strengths silne strony, atuty, zalety 
ZASOBY 

W Weaknesses słabe strony, słabości, wady 

O Opportunities szanse, możliwości, okazje 
OTOCZENIE 

T Threats zagrożenia, trudności 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się słabości i silne strony jako czynniki 

wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które ma ona wpływ, a okazje  

i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, zależne od otoczenia. 

 Diagnoza sytuacji społecznej Gminy Oksa została przeprowadzona w ramach  

8 obszarów zasobów społecznych odpowiadających kluczowym aspektom szeroko 

rozumianego rozwoju gminy w sferze społecznej (tabela 13). 

 

Tabela 13 Analiza SWOT w sferze społecznej Gminy Oksa 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wyższa od średniej w powiecie, 

województwie i kraju liczba uczniów 

w szkołach podstawowych w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców. 

2. Wyższe od średniej w powiecie, 

województwie i kraju wyniki % uzyskane 

ze wszystkich egzaminów gimnazjalnych. 

3. Niższe od średniej w powiecie, 

województwie i kraju wydatki budżetu 

gminy na pomoc społeczną i inne zadania  

z zakresu polityki społecznej w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca. 

4. Malejący oraz  niższy od średniej  

w powiecie i województwie udział % osób 

1. Zmniejszająca się systematycznie liczba 

ludności gminy. 

2. Ujemny oraz zdecydowanie niższy  

od średniej w powiecie, województwie  

i kraju wskaźnik przyrostu naturalnego. 

3. Ujemne oraz niższe od średniej  

w województwie i kraju saldo migracji. 

4. Postępujący proces starzenia się 

społeczności lokalnej – wysoki udział % 

osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności gminy. 

5. Niższy od średniej w województwie i kraju 

odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym. 
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korzystających z pomocy społecznej  

w ludności ogółem. 

5. Malejąca oraz niższa od średniej  

w powiecie i województwie liczba osób  

w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. 

6. Rosnąca oraz wyższa od średniej  

w powiecie, województwie i kraju liczba 

fundacji, stowarzyszeń i organizacji 

społecznych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. 

7. Niższy od średniej dla powiatu, 

województwa i kraju udział % bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności  

w wieku produkcyjnym. 

8. Rosnące przeciętne miesięczne 

wynagrodzenia brutto oraz w relacji  

do średniej krajowej na terenie powiatu 

jędrzejowskiego. 

9. Rosnąca liczba mieszkań  

na 1000 mieszkańców gminy. 

10. Rosnąca oraz wyższa od średniej  

w powiecie, województwie i kraju 

powierzchnia użytkowa mieszkania 

 na 1 osobę w m
2
. 

6. Brak podmiotów ekonomii społecznej 

działających na terenie gminy. 

7. Malejąca oraz niższa od średniej w powiecie, 

województwie i kraju liczba uczniów  

w gimnazjach w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców. 

8. Niższa od średniej w powiecie, 

województwie i kraju liczba punktów 

ze sprawdzianu w 6 klasie szkoły 

podstawowej. 

9. Malejąca, ale wyższa od średniej  

w powiecie, województwie i kraju ilość 

dzieci, na które rodzice otrzymywali  

zasiłek rodzinny w przeliczeniu  

na 10 tys. mieszkańców. 

10. Wyższa od średniej w powiecie, 

województwie i kraju kwota świadczeń 

rodzinnych wypłaconych w danym roku 

przypadająca na 1 mieszkańca. 

11. Wysoka liczba rodzin i osób w tych 

rodzinach z terenu gminy dotknięta 

problemami ubóstwa oraz bezrobocia. 

12. Niższa od średniej dla powiatu, 

województwa i kraju liczba podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. 

ludności. 

13. Niższa od średniej dla województwa i kraju 

liczba jednostek nowo zarejestrowanych  

w rejestrze REGON w przeliczeniu  

na 10 tys. ludności. 

14. Niższa od średniej dla województwa i kraju 

liczba podmiotów na 1 000 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. 

15. Rosnąca, ale zdecydowanie niższa  

od średniej w powiecie, województwie  

i kraju kwota udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

stanowiącym dochód budżetu państwa  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

16. Niższa od średniej dla powiatu, 

województwa i kraju liczba budynków 

nowych oddanych do użytkowania  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. 

17. Niewystarczająca aktywność społeczna  

w organizacjach pozarządowych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Dostępność i możliwość pozyskania 

środków zewnętrznych na realizację działań 

w sferze społecznej. 

2. Zwiększenie aktywności działalności 

sektora organizacji pozarządowych. 

3. Wzrost liczby nowych firm tworzących 

1. Depopulacja mieszkańców regionu. 

2. Niekorzystna prognoza dotycząca liczby 

ludności dla powiatu jędrzejowskiego. 

3. Patologiczne skutki długofalowego 

bezrobocia oraz mało skuteczne formy walki 

z bezrobociem. 
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miejsca pracy. 

4. Wzrost poziomu wykształcenia  

i kompetencji mieszkańców. 

5. Rozwój wolontariatu i wzrost 

podejmowanych inicjatyw lokalnych  

przez społeczność. 

6. Nieustanne podnoszenie kompetencji  

i kwalifikacji publicznych służb 

społecznych. 

7. Stworzenie spójnego i kompleksowego 

systemu pomocy społecznej w gminie. 

8. Wzmożony monitoring sprzedaży alkoholu  

i papierosów nieletnim. 

9. Społeczna akceptacja osób bezdomnych. 

10. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. 

11. Edukacja przedsiębiorczości  

od przedszkola. 

12. Zwiększenie udziału prac społecznie 

użytecznych. 

13. Wzrost świadomości zdrowotnej wśród 

mieszkańców gminy. 

14. Tworzenie mieszkań komunalnych, 

socjalnych, chronionych. 

15. Prospołeczna polityka państwa. 

4. Starzenie się społeczeństwa. 

5. Emigracja zarobkowa młodych  

i wykształconych ludzi. 

6. Katastrofy naturalne. 

7. Niestabilna polityka podatkowa państwa. 

8. Brak stabilności systemu prawnego 

dotyczącego pomocy społecznej. 

9. Rozpad więzi społecznych i zanik kontroli 

społecznej. 

10. Obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej  

i narkotykowej. 

11. Postępujące zjawisko dziedziczenia 

bezrobocia. 

12. Niewystarczające dofinansowanie systemu 

pomocy społecznej. 

13. Przekazywanie nowych zadań do pomocy 

społecznej bez zabezpieczenia na ten cel 

środków. 

14. Wzrastające koszty życia rodzin. 

15. Zbyt małe uprawnienia pracownika 

socjalnego do działania podczas interwencji. 

16. Negatywne nastawienie społeczne do osób 

zagrożonych marginalizacją. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Po dokonaniu całościowej analizy SWOT wskazano czynniki, mające szczególne 

znaczenie z punktu widzenia przyszłości kapitału społecznego obszaru Gminy Oksa. 

Określono je jako czynniki dużej wagi, które w największym stopniu determinują zakres 

podejmowanych działań społecznych. Na ich podstawie sformułowano następujące wnioski: 

1. Utrzymująca się tendencja spadkowa liczby ludności, prowadząca do systematycznego 

zmniejszania się kapitału społecznego jest spowodowana ujemnym i pogarszającym się 

przyrostem rzeczywistym (stanowiącym sumę przyrostu naturalnego oraz salda migracji). 

Taka sytuacja negatywnie wpłynie na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy całej gminy, 

dlatego należy podjąć działania hamujące zjawisko depopulacji. 

2. Wysoki udział % osób w wieku poprodukcyjnym, a także zmniejszająca się liczba 

uczniów w gimnazjach, świadczy o niekorzystnej strukturze demograficznej, która  

w perspektywie długoterminowej wskazuje na postępujący proces starzenia się 

społeczności lokalnej. W związku z tym, kierunkiem działania samorządu w zakresie 

polityki społecznej powinno być tworzenie warunków do dalszej poprawy jakości życia 

(w szczególności osób starszych) zarówno w aspekcie społecznym, gospodarczym,  

jak i przestrzennym. 
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3. Rolniczy charakter gminy oraz niewystarczający rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 

odzwierciedlają wskaźniki dotyczące: liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON 

oraz nowo zarejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, a także liczby 

podmiotów na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Kształtują się one  

na znacznie niższym poziomie w porównaniu do średniej w powiecie, województwie  

czy kraju. Następstwem problemów w sferze gospodarczej jest zbyt mały rynek pracy, 

oferujący niewystarczającą liczbę miejsc zatrudnienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jest niedostosowanie kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych do potrzeb rynku 

pracy oraz niedostateczne wsparcie kierowane do tych osób, związane ze zmianą 

kwalifikacji. Należy podjąć działania niwelujące tę niekorzystną sytuację, ponieważ 

prowadzić ona będzie do dalszego obniżania się dochodów gospodarstw domowych oraz 

rosnącej liczby emigracji w celach zarobkowych. W tym celu konieczne jest stworzenie 

dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: systemu 

preferencji ekonomicznych oraz wsparcia merytorycznego, a także zapewnienie 

możliwości do ustawicznego kształcenia i doszkalania mieszkańców. 

4. Najważniejszymi problemami społecznymi zidentyfikowanymi na terenie gminy są 

ubóstwo oraz bezrobocie. Stanowią one najczęstszy powód korzystania przez 

mieszkańców z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy zauważyć,  

że z reguły problemy te są ze sobą ściśle powiązane, bo bezrobocie powoduje utratę 

środków na utrzymanie doprowadzając do ubóstwa, a jednocześnie pogłębia i nawarstwia 

inne problemy, takie jak izolację społeczną bądź uzależnienia. W efekcie wpływa to 

również na pogorszenie się warunków i jakości życia lokalnej społeczności. Wynikiem 

takiej sytuacji jest efektywna realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną,  

a także konieczność wypracowania niestandardowych form pomocy. Ponadto konieczne 

jest włączenie w świadczone wsparcie wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie gminy. 
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III. CZĘŚĆ PROGRAMOWO-WDROŻENIOWA 

1. Założenia Strategii: wizja, misja, cele strategiczne i kierunki działań 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana została w układzie 

uwzględniającym dwa kluczowe jej elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek Gminy Oksa 

w 2024 roku oraz misję – będącą naczelnym kierunkiem polityki społecznej samorządu, 

wokół której powinny się koncentrować działania różnych instytucji publicznych, 

przedsiębiorców, środowisk i organizacji sektora pozarządowego na rzecz rozwiązywania  

i przeciwdziałania problemom społecznym gminy i jej mieszkańców. Bez misji i wizji 

decyzje zarządcze bywają przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mniej  

lub bardziej mechanicznego realizowania procedur. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej w gminie, sformułowano 

wizję oraz misję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wypełnienie przyjętej wizji i misji uwarunkowane jest realizacją postawionych celów 

strategicznych wraz z realizującymi je kierunkami działań (schemat 1). 

WIZJA 

Gmina Oksa przyjazna rodzinie – zapewniająca wysoką jakość życia  

oraz wspierająca wszechstronny rozwój swoich mieszkańców,  

a także skutecznie rozwiązująca i przeciwdziałająca problemom społecznym 

występującym na jej terenie. 

MISJA 

Zapewnianie mieszkańcom warunków i możliwości do rozwoju osobistego 

oraz włączenie społeczne grup wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją 

poprzez stworzenie zintegrowanego i efektywnego systemu wsparcia 

na rzecz budowy kapitału społecznego gminy. 
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Schemat 1 Założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA 

Gmina Oksa przyjazna rodzinie – zapewniająca wysoką jakość życia oraz wspierająca wszechstronny rozwój swoich mieszkańców,  

a także skutecznie rozwiązująca i przeciwdziałająca problemom społecznym występującym na jej terenie. 

MISJA 

Zapewnianie mieszkańcom warunków i możliwości do rozwoju osobistego oraz włączenie społeczne grup wykluczonych lub zagrożonych 

marginalizacją poprzez stworzenie zintegrowanego i efektywnego systemu wsparcia na rzecz budowy kapitału społecznego gminy. 

CEL STRATEGICZNY 1. 

Wzrost jakości i warunków życia 

rodziny, a w szczególności edukacji  

i rozwoju dzieci oraz młodzieży 

CEL STRATEGICZNY 2. 

Włączenie społeczne grup wykluczonych 

i zagrożonych ubóstwem oraz pomoc 

osobom uzależnionym 

CEL STRATEGICZNY 3. 

Rozwój więzi społecznych i aktywizacja 

mieszkańców do realizacji w partnerstwach 

inicjatyw lokalnych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.1. 

Wspieranie rodziny we właściwym 

sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.2. 

Profilaktyka zdrowotna i społeczna 

oraz promowanie aktywnego  

trybu życia 

KIERUNEK DZIAŁANIA 1.3. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych i opiekuńczych  

oraz możliwości do rozwoju  

dzieci i młodzieży 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.1. 

Ograniczanie ubóstwa  

oraz wspieranie osób uzależnionych  

i dotkniętych przemocą w rodzinie 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.2. 

Przeciwdziałanie przestępczości, 

zwłaszcza wśród osób nieletnich 

KIERUNEK DZIAŁANIA 2.3. 

Aktywizacja osób bezrobotnych  

(w szczególności długotrwale)  

na rynku pracy 

KIERUNEK DZIAŁANIA 3.1. 

Pobudzanie aktywności społecznej 

mieszkańców oraz inicjowanie 

działań międzysektorowych 

KIERUNEK DZIAŁANIA 3.2. 

Zapewnianie udziału w życiu 

społecznym seniorom oraz osobom 

niepełnosprawnym 

KIERUNEK DZIAŁANIA 3.3. 

Wdrażanie kompleksowego systemu 

profesjonalizacji kadr podmiotów 

realizujących zadania społeczne 
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2. Planowane zadania w latach 2015–2024 

 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy kluczowych problemów społecznych Gminy Oksa wyznaczono oraz przyporządkowano  

do poszczególnych celów strategicznych i kierunków działań zadania do realizacji zaplanowane w Strategii. Ich zestawienie zaprezentowano  

w tabeli 14. 

 

Tabela 14 Zadania zaplanowane do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024 

Cel 

strategiczny 
Kierunek działania Planowane zadania do realizacji 
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 1.1. Wspieranie rodziny 

we właściwym sprawowaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych 

1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu wspierania rodziny. 

2. Zatrudnienie asystentów rodziny oraz w razie potrzeby ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także organizowanie 

dla nich szkoleń/doradztwa oraz grup wsparcia. 

3. Udzielanie wsparcia finansowego rodzinom w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy 

społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. 

4. Zapewnienie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego poprzez zwiększenie liczby godzin wsparcia. 

5. Zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych dla osób potrzebujących z terenu gminy. 

6. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin z terenu gminy. 

7. Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dzieci w gminie poprzez wypracowanie stałego modelu 

współpracy placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy społecznej, służby 

zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów sądowych, policji, organizacji pozarządowych i kościoła. 

1.2. Profilaktyka zdrowotna  

i społeczna oraz promowanie 

aktywnego trybu życia 

1. Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz rozszerzenie oferty świadczenia usług specjalistycznych na terenie gminy. 

2. Opracowywanie i realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych. 

3. Opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb i stanu 

zdrowia mieszkańców. 

4. Opracowywanie i wdrażanie programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących  

w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy  

na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. 
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5. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej ze względów zdrowotnych. 

6. Opracowywanie i wdrażanie programów rehabilitacji medycznej, ułatwiających powroty do pracy  

oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej. 

7. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych, zwłaszcza w zakresie identyfikowanych  

w regionie specyficznych jednostek chorobowych, a w szczególności: układu krążenia, chorób 

onkologicznych, układu oddechowego i trawiennego, chorób psychicznych.  

8. Realizacja programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania m.in. nowotworu jelita 

grubego, piersi, szyjki macicy, płuc. 

9. Inicjowanie przedsięwzięć/wydarzeń/akcji lokalnych mających na celu zaznajomienie mieszkańców  

z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. 

10. Tworzenie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, służącej aktywnemu 

wypoczynkowi oraz spędzaniu czasu wolnego na terenie gminy. 

1.3. Zapewnianie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych i opiekuńczych 

oraz możliwości do rozwoju  

dzieci i młodzieży 

1. Utworzenie żłobka na terenie gminy. 

2. Utworzenie przedszkola i/lub nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącej placówce  

wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury, doposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne  

(zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem), a także uelastycznienie ich czasu pracy. 

3. Modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu 

sprawności fizycznej uczniów. 

4. Wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach 

podstawowych oraz gimnazjalnych. 

5. Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz zajęć wspierających dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy. 

6. Organizacja dla dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez 

rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno-wychowawczych, doradczych, 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym: sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, a także różnych form 

wypoczynku. 

7. Utworzenie w gminie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym realizującej program 

socjoterapeutyczny. 

8. Wdrożenie systemu stypendialnego dla uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie  

lub uzdolnionych artystycznie. 

9. Zapewnianie praktycznego wykorzystania TIK w edukacji szkolnej, połączone ze wzmacnianiem 

kompetencji zawodowych nauczycieli w tym zakresie. 
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10. Organizacja kursów i szkoleń w zakresie podnoszenia umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych  

(z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych), w obszarze ICT i języków obcych, 

zakończonych formalną oceną i/lub certyfikacją. 

11. Organizacja różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej, w zakresie: kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych; kursów umiejętności zawodowych, a także kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia 

konkretnych umiejętności (możliwych do realizacji we współpracy z pracodawcami). 
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2.1. Ograniczanie ubóstwa  

oraz wspieranie osób uzależnionych  

i dotkniętych przemocą w rodzinie 

1. Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy poprzez ścisłą współpracę z różnymi 

instytucjami działającymi w sferze społecznej. 

2. Wspieranie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez zawieranie kontraktów socjalnych. 

3. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących w celu zapewnienia dostępu  

do żywności, wyposażenia w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież. 

4. Rozszerzenie zakresu i dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

a także informacji, poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

5. Skonstruowanie systemu wsparcia dla sprawców przemocy m.in. programy korekcyjno-edukacyjne. 

6. Opracowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań i programów dla osób wychodzących z uzależnień. 

7.  Monitorowanie zjawiska bezdomności oraz opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia  

z bezdomności. 

8. Włączanie osób uzależnionych do uczestnictwa w działaniach profilaktycznych na rzecz mieszkańców. 

2.2. Przeciwdziałanie przestępczości, 

zwłaszcza wśród osób nieletnich 

1. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie przestępczości  

w placówkach oświatowych wraz z włączaniem w ich realizację Policji. 

2. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć, akcji, kampanii edukacyjno-informacyjnych poświęconych 

przestępczości i jej skutkom. 

3. Zwiększenie liczby patroli i wizyt Policji w miejscach publicznych oraz szczególnego zagrożenia. 

4. Utworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy. 

2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych 

(w szczególności długotrwale)  

na rynku pracy 

1. Upowszechnianie ofert pracy, informacji o dostępnych miejscach pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach oraz organizacji robót 

publicznych, prac interwencyjnych i zatrudnienia socjalnego. 

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, w tym w oparciu o kontrakt socjalny. 

3. Wdrażanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych oraz osób znajdujących się  

w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka form wsparcia, 

szczególnie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy i/lub 
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poradnictwo zawodowe; staże/praktyki zawodowe; szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej; subsydiowanie zatrudnienia; wyposażenie  

lub doposażenie stanowiska pracy. 

5. Opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu podnoszenie, zmianę lub nabycie nowych 

umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji, w tym „kompetencji miękkich”. 

6. Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia mikro i małej przedsiębiorczości na terenie gminy 

m.in. udzielanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem doradczo- 

-szkoleniowym. 

7. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych. 

8. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania, w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych  

i osób pozostających bez pracy powyżej 50. roku życia. 

9. Tworzenie spółdzielni socjalnych oraz wdrożenie systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. 

10. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez 

zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 

11. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, 

ułatwiających pogodzenie świadczenia pracy z wychowaniem dzieci (w tym m.in. telepraca, praca  

w niepełnym wymiarze czasu, praca rotacyjna). 
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3.1. Pobudzanie aktywności 

społecznej mieszkańców  

oraz inicjowanie działań 

międzysektorowych 

1. Inicjowanie w gminie działalności nowych organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze 

polityki społecznej oraz zwiększenie aktywności już istniejących. 

2. Wspieranie finansowe sektora organizacji pozarządowych na podstawie opracowanego corocznie 

programu współpracy. 

3. Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie ich działalności oraz udzielanie im 

pomocy w nawiązaniu współpracy ponadgminnej oraz w pozyskiwaniu środków finansowych innych 

niż budżet gminy. 

4. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy do udziału w realizacji zadań 

dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. 

5. Inicjowanie form aktywności obywatelskiej lokalnej społeczności poprzez organizację wydarzeń 

gminnych, np. akcja sprzątania gminy oraz mini granty dla aktywnych. 

6. Organizacja akcji na rzecz rozwoju pomocy w ramach „solidarności sąsiedzkiej”. 

7. Pozyskiwanie do pracy na rzecz dzieci i młodzieży tzw. „street workerów”. 

8. Wyznaczanie i aranżowanie przestrzeni publicznych, gdzie mogą być realizowane wydarzenia 

kulturalne o różnej skali, sprzyjające integracji społeczności lokalnej. 
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3.2. Zapewnianie udziału w życiu 

społecznym seniorom oraz osobom 

niepełnosprawnym 

1. Zwiększenie oferty usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych, obejmujących pomoc 

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz kontakt z otoczeniem. 

2. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i niepełnosprawne  

– zaspokajanie ich potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych poprzez 

organizowanie cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych, warsztatów międzypokoleniowych, 

wycieczek, utworzenie Klubu Aktywnego Seniora. 

3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, m.in. likwidacja barier architektonicznych, 

zapewnienie dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.  

4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie uzyskania i utrzymania 

zatrudnienia, np. wspomaganego. 

5. Utworzenie całodobowej placówki zapewniającej opiekę nad osobami starszymi. 

6. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennym 

życiu, zgodnie z zasadą „solidarności sąsiedzkiej”. 

7. Nawiązywanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu tworzenia miejsc pracy chronionej  

dla osób niepełnosprawnych. 

8. Zapewnianie wsparcia procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem poprzez specjalistyczne 

poradnictwo, usługi w mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach wspomaganych. 

3.3. Wdrażanie kompleksowego 

systemu profesjonalizacji  

kadr podmiotów realizujących 

zadania społeczne 

1. Wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia kadry podmiotów działających w sferze społecznej, 

umożliwiającego systematyczne kształcenie, doszkalanie, w  tym opracowanie indywidualnych ścieżek 

kariery. 

2. Opracowywanie nowych/innowacyjnych form pomocy i profilaktyki służących włączaniu społecznemu. 

3. Modernizacja lub budowa nowej bazy lokalowej, służącej rozszerzeniu oferowanych usług społecznych. 

4. Utworzenie narzędzia do stałej wymiany informacji pomiędzy instytucjami społecznymi działającymi  

w gminie i regionie. 

5. Opracowanie systemu upowszechniającego informacje o aktualnej ofercie i formach świadczeń 

pomocowych oferowanych w gminie. 

6. Organizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób wykluczonych społecznie 

lub zagrożonych marginalizacją. 

7. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy społecznej przez nakierowanie działań 

na poprawę obsługi klienta. 

8. Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej. 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Plan finansowy dokumentu 

 

 W celu zapewnienia spójności, większej synergii i efektywności realizacji zadań, w planie finansowym realizacji Strategii wskazano 

różne możliwe źródła ich finansowania (tabela 15), które obejmują budżet Gminy Oksa oraz inne zewnętrzne programy: 

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPO WŚ 2014–2020). 

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER 2014–2020). 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). 

4) Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014–2020 (Program ASOS 2014–2020).  

5) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (FIO 2014–2020). 

6) Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. 

7) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. 

8) Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” 2007–2015. 

9) Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności. 

10) Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny Samorząd”. 
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Tabela 15 Plan finansowy Strategii wraz z możliwymi źródłami finansowania zadań 

Lp. Nazwa zadania Możliwe źródła finansowania 

Cel strategiczny 1. Wzrost jakości i warunków życia rodziny, a w szczególności edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży 

Kierunek działania 1.1. Wspieranie rodziny we właściwym sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

1. 
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu 

wspierania rodziny. 
Budżet Gminy Oksa 

2. 

Zatrudnienie asystentów rodziny oraz w razie potrzeby 

ustanawianie rodzin wspierających dla rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

a także organizowanie dla nich szkoleń/doradztwa oraz grup 

wsparcia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, 

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 2. Animowanie działań 

samopomocowych 

3. 

Udzielanie wsparcia finansowego rodzinom w trudnej sytuacji 

materialnej z systemu pomocy społecznej oraz świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych. 

Budżet Gminy Oksa 

4. 

Zapewnienie dostępności dla rodzin oraz osób samotnie 

wychowujących dzieci wsparcia psychologiczno- 

-pedagogicznego i socjalnego poprzez zwiększenie liczby 

godzin wsparcia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

5. 
Zwiększanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych  

dla osób potrzebujących z terenu gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat 

6. 
Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin z terenu 

gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

7. 

Zintegrowanie działań na rzecz rodziny i dzieci w gminie 

poprzez wypracowanie stałego modelu współpracy placówek 

oświatowo-wychowawczych i kulturalnych, jednostek pomocy 

społecznej, służby zdrowia, sądu rejonowego i kuratorów 

sądowych, policji, organizacji pozarządowych i kościoła. 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 4. Aktywizacja 

współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych 

http://www.bgk.pl/program-wsparcia-budownictwa-socjalnego-ze-srodkow-funduszu-doplat
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Cel strategiczny 1. Wzrost jakości i warunków życia rodziny, a w szczególności edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży 

Kierunek działania 1.2. Profilaktyka zdrowotna i społeczna oraz promowanie aktywnego trybu życia 

1. 

Zapewnianie wysokiej jakości usług publicznych w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie oferty 

świadczenia usług specjalistycznych na terenie gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7.Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

2. 
Opracowywanie i realizacja programów profilaktyczno- 

-edukacyjnych w placówkach oświatowych. 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar III: Bezpieczeństwo w szkole 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej 

3. 

Opracowywanie i realizowanie programów zdrowotnych 

wynikających z rozeznanych potrzeb i stanu zdrowia 

mieszkańców. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej 

4. 

Opracowywanie i wdrażanie programów przekwalifikowania 

pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących  

do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym 

obciążeniu dla zdrowia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej 

5. 

Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dla osób 

zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów 

zdrowotnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej 

6. 

Opracowywanie i wdrażanie programów rehabilitacji 

medycznej, ułatwiających powroty do pracy oraz 

umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej 

7. 

Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych, 

zwłaszcza w zakresie identyfikowanych w regionie 

specyficznych jednostek chorobowych, a w szczególności: 

układu krążenia, chorób onkologicznych, układu oddechowego  

i trawiennego, chorób psychicznych.  

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu 

opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej 

8. 

Realizacja programów profilaktycznych w kierunku wczesnego 

wykrywania m.in. nowotworu jelita grubego, piersi, szyjki 

macicy, płuc. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe 

starzenie się, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie 
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9. 

Inicjowanie przedsięwzięć/wydarzeń/akcji lokalnych mających 

na celu zaznajomienie mieszkańców z czynnikami szkodliwymi 

dla zdrowia oraz ich skutkami. 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych 

Budżet Gminy Oksa 

10. 

Tworzenie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, 

sportowej i kulturalnej, służącej aktywnemu wypoczynkowi  

oraz spędzaniu czasu wolnego na terenie gminy. 

Budżet Gminy Oksa 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,  

8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 

przestrzeni publicznej 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe,  

Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Cel strategiczny 1. Wzrost jakości i warunków życia rodziny, a w szczególności edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży 

Kierunek działania 1.3. Zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych i opiekuńczych oraz możliwości rozwoju dzieci i młodzieży 

1. Utworzenie żłobka na terenie gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 

dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego  

i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi 

do lat 3 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 

2. 

Utworzenie przedszkola i/lub nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w istniejącej placówce wraz z modernizacją 

istniejącej infrastruktury, doposażeniem w sprzęt i materiały 

dydaktyczne (zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem),  

a także uelastycznienie ich czasu pracy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

3. 

Modernizacja istniejącej infrastruktury szkolnej, w tym 

infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności 

fizycznej uczniów. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7.Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
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4. 

Wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały 

dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych oraz 

gimnazjalnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

5. 

Organizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse 

edukacyjne oraz zajęć wspierających dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi na terenie gminy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 

6. 

Organizacja dla dzieci i młodzieży alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, edukacyjno- 

-wychowawczych, doradczych, psychologiczno- 

-pedagogicznych, w tym: sportowo-rekreacyjnych  

i kulturalnych, a także różnych form wypoczynku. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji 

kluczowych 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

 i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej, Kierunek działania 6. Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej. 

7. 
Utworzenie w gminie placówki wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży, w tym realizującej program socjoterapeutyczny. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

8. 

Wdrożenie systemu stypendialnego dla uczniów osiągających 

ponadprzeciętne wyniki w nauce, sporcie lub uzdolnionych 

artystycznie. 

Budżet Gminy Oksa 

9. 

Zapewnianie praktycznego wykorzystania TIK w edukacji 

szkolnej, połączone ze wzmacnianiem kompetencji 

zawodowych nauczycieli w tym zakresie. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, 

Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie 

stosowania TIK 
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10. 

Organizacja kursów i szkoleń w zakresie podnoszenia 

umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych (z przyczyn 

osobistych, społecznych lub zawodowych), w obszarze ICT  

i języków obcych, zakończonych formalną oceną i/lub 

certyfikacją. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych,  

Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych  

w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw 

edukacyjnych 

11. 

Organizacja różnych form edukacji formalnej i pozaformalnej, 

w zakresie: kwalifikacyjnych kursów zawodowych; kursów 

umiejętności zawodowych, a także kursów/szkoleń,  

które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności  

(możliwych do realizacji we współpracy z pracodawcami). 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,  

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz 

kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3. Edukacja formalna  

i pozaformalna osób dorosłych 

Cel strategiczny 2. Włączenie społeczne grup wykluczonych i zagrożonych ubóstwem oraz pomoc osobom uzależnionym 

Kierunek działania 2.1. Ograniczanie ubóstwa oraz wspieranie osób uzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie 

1. 

Monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców gminy 

poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi 

w sferze społecznej. 

Budżet Gminy Oksa 

2. 
Wspieranie osób ubogich pracą socjalną, w tym poprzez 

zawieranie kontraktów socjalnych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

3. 

Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób 

potrzebujących w celu zapewnienia dostępu do żywności, 

wyposażenia w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych 

Budżet Gminy Oksa 

4. 

Rozszerzenie zakresu i dostępności do pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, a także informacji, 

poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar II: Przemoc w rodzinie 

5. 
Skonstruowanie systemu wsparcia dla sprawców przemocy 

m.in. programy korekcyjno-edukacyjne. 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar II: Przemoc w rodzinie 

Budżet Gminy Oksa 
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6. 
Opracowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań i programów 

dla osób wychodzących z uzależnień. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Budżet Gminy Oksa 

7. 
Monitorowanie zjawiska bezdomności oraz opracowywanie 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 
Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności 

8. 
Włączanie osób uzależnionych do uczestnictwa w działaniach 

profilaktycznych na rzecz mieszkańców. 

Budżet Gminy Oksa 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 2. Animowanie działań 

samopomocowych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych 

Cel strategiczny 2. Włączenie społeczne grup wykluczonych i zagrożonych ubóstwem oraz pomoc osobom uzależnionym 

Kierunek działania 2.2. Przeciwdziałanie przestępczości, zwłaszcza wśród osób nieletnich 

1. 

Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno- 

-edukacyjnych w zakresie przestępczości w placówkach 

oświatowych wraz z włączaniem w ich realizację Policji. 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar III: Bezpieczeństwo w szkole 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej 

2. 

Podejmowanie w gminie przedsięwzięć, akcji, kampanii 

edukacyjno-informacyjnych poświęconych przestępczości  

i jej skutkom. 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar III: Bezpieczeństwo w szkole 

3. 
Zwiększenie liczby patroli i wizyt Policji w miejscach 

publicznych oraz szczególnego zagrożenia. 

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań  

„Razem bezpieczniej” 2007–2015, Obszar I: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w 

miejscu zamieszkania 

4. 
Utworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych na terenie gminy. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 
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Cel strategiczny 2. Włączenie społeczne grup wykluczonych i zagrożonych ubóstwem oraz pomoc osobom uzależnionym 

Kierunek działania 2.3. Aktywizacja osób bezrobotnych (w szczególności długotrwale) na rynku pracy 

1. 

Upowszechnianie ofert pracy, informacji o dostępnych 

miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, 

szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach 

oraz organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych  

i zatrudnienia socjalnego. 

Budżet Gminy Oksa, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

2. 
Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi,  

w tym w oparciu o kontrakt socjalny. 
Budżet Gminy Oksa, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

3. 
Wdrażanie projektów służących aktywizacji osób bezrobotnych 

oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku 

życia pozostających bez zatrudnienia 

4. 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących 

jedną lub kilka form wsparcia, szczególnie dla osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,  

tj. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; 

staże/praktyki zawodowe; szkolenia/kursy prowadzące  

do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowej; subsydiowanie zatrudnienia; wyposażenie  

lub doposażenie stanowiska pracy. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia 

5. 

Opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu 

podnoszenie, zmianę lub nabycie nowych umiejętności, 

kwalifikacji oraz kompetencji, w tym „kompetencji miękkich”. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia 

6. 

Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia mikro i małej 

przedsiębiorczości na terenie gminy m.in. udzielanie dotacji  

na uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem 

doradczo-szkoleniowym. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia,  

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, 

Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości  

poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych 
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7. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

8. 

Tworzenie Indywidualnych Planów Działania, w szczególności 

dla osób długotrwale bezrobotnych i osób pozostających  

bez pracy powyżej 50. roku życia. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  

29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

9. 
Tworzenie spółdzielni socjalnych oraz wdrożenie systemu 

wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu 

ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora 

ekonomii społecznej 

PO WER 

2014–2020  

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy,  

Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 6. Rozwój 

przedsiębiorczości społecznej 

10. 

Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego  

do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia 

szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej  

29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 2. Rozwijanie 

wolontariatu 

11. 

Promowanie wśród pracodawców elastycznych form 

zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, ułatwiających 

pogodzenie świadczenia pracy z wychowaniem dzieci  

(w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu, 

praca rotacyjna). 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  

Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia 

Cel strategiczny 3. Rozwój więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych 

Kierunek działania 3.1. Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców oraz inicjowanie działań międzysektorowych 

1. 

Inicjowanie w gminie działalności nowych organizacji 

pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki 

społecznej oraz zwiększenie aktywności już istniejących. 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 3. Wspieranie młodych 

organizacji pozarządowych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 3. Poprawa zdolności 

organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów 
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Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania 1. Zwiększanie 

kompetencji organizacji obywatelskich 

Budżet Gminy Oksa 

2. 
Wspieranie finansowe sektora organizacji pozarządowych  

na podstawie opracowanego corocznie programu współpracy. 
Budżet Gminy Oksa 

3. 

Wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, promowanie 

ich działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu 

współpracy ponadgminnej oraz w pozyskiwaniu środków 

finansowych innych niż budżet gminy. 

Budżet Gminy Oksa 

4. 

Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie 

wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących 

rozwiązywania problemów społecznych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, 

Kierunek działania 2. Rozwijanie wolontariatu 

5. 

Inicjowanie form aktywności obywatelskiej lokalnej 

społeczności poprzez organizację wydarzeń gminnych,  

np. akcja sprzątania gminy oraz mini granty dla aktywnych. 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. 

Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych 

Budżet Gminy Oksa 

6. 
Organizacja akcji na rzecz rozwoju pomocy w ramach 

„solidarności sąsiedzkiej”. 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 2. Rozwijanie 

wolontariatu 

7. 
Pozyskiwanie do pracy na rzecz dzieci i młodzieży  

tzw. „street workerów”. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 2. Rozwijanie 

wolontariatu 
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8. 

Wyznaczanie i aranżowanie przestrzeni publicznych,  

gdzie mogą być realizowane wydarzenia kulturalne o różnej 

skali, sprzyjające integracji społeczności lokalnej. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów 

miejskich i wiejskich 

PROW 

2014–2020 

M07 – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,  

8.2.7.3.3. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie 

przestrzeni publicznej 

Cel strategiczny 3. Rozwój więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych 

Kierunek działania 3.2. Zapewnianie udziału w życiu społecznym seniorom oraz osobom niepełnosprawnym 

1. 

Zwiększenie oferty usług opiekuńczych dla osób starszych  

i niepełnosprawnych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną  

oraz kontakt z otoczeniem. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 

 i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

ASOS 

2014–2020 
Priorytet IV Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej 

2. 

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego  

przez osoby starsze i niepełnosprawne – zaspokajanie ich 

potrzeb kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych 

poprzez organizowanie cyklicznych imprez i spotkań 

integracyjnych, warsztatów międzypokoleniowych, wycieczek, 

utworzenie Klubu Aktywnego Seniora. 

ASOS 

2014–2020 

Priorytet I. Edukacja osób starszych, Priorytet II. Aktywność społeczna 

promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową  

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej 

3. 

Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych,  

m.in. likwidacja barier architektonicznych, zapewnienie dostępu 

do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.  

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Program „Aktywny Samorząd” 

4. 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

poprzez wspieranie uzyskania i utrzymania zatrudnienia  

np. wspomaganego. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz 

podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,  
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Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

5. 
Utworzenie całodobowej placówki zapewniającej opiekę  

nad osobami starszymi. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura 

zdrowotna i społeczna 

6. 

Pozyskiwanie wolontariuszy mogących pomagać osobom 

starszym i niepełnosprawnym w codziennym życiu zgodnie  

z zasadą „solidarności sąsiedzkiej”. 

ASOS 

2014–2020 
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych. 

FIO  

2014–2020  

Priorytet 1. Małe inicjatywy, Kierunek działania 1. Zwiększanie roli inicjatyw 

nieformalnych 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja 

obywateli w sprawach wspólnotowych, Kierunek działania 2. Rozwijanie 

wolontariatu 

7. 
Nawiązywanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w celu 

tworzenia miejsc pracy chronionej dla osób niepełnosprawnych. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

8. 

Zapewnianie wsparcia procesu usamodzielniania i integracji  

ze środowiskiem poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi  

w mieszkaniach treningowych oraz mieszkaniach 

wspomaganych. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  

i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat 

Cel strategiczny 3. Rozwój więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych 

Kierunek działania 3.3. Wdrażanie kompleksowego systemu profesjonalizacji kadr podmiotów realizujących zadania społeczne 

1. 

Wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia kadry podmiotów 

działających w sferze społecznej, umożliwiającego 

systematyczne kształcenie, doszkalanie, w tym opracowanie 

indywidualnych ścieżek kariery. 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Działanie 2.10 Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne 

ASOS 

2014–2020 
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)  

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 3. Poprawa zdolności 

organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów 

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe, Kierunek działania 1. Zwiększanie 

kompetencji organizacji obywatelskich 

http://www.bgk.pl/program-wsparcia-budownictwa-socjalnego-ze-srodkow-funduszu-doplat
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2. 
Opracowywanie nowych/innowacyjnych form pomocy 

 i profilaktyki służących włączaniu społecznemu. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług świadczonych w środowisku lokalnym 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5. Wspieranie 

aktywnych form integracji społecznej 

Priorytet 3. Aktywni obywatele, Kierunek działania 4. Wspieranie tworzenia 

partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form 

współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji 

zadań publicznych 

3. 
Modernizacja lub budowa nowej bazy lokalowej,  

służącej rozszerzeniu oferowanych usług społecznych. 
Budżet Gminy Oksa 

4. 
Utworzenie narzędzia do stałej wymiany informacji pomiędzy 

instytucjami społecznymi działającymi w gminie i regionie. 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

5. 

Opracowanie systemu upowszechniającego informacje  

o aktualnej ofercie i formach świadczeń pomocowych 

oferowanych w gminie. 

Budżet Gminy Oksa 

6. 

Organizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego dla osób wykluczonych społecznie  

lub zagrożonych marginalizacją. 

FIO  

2014–2020 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 6. Tworzenie 

warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

7. 

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach pomocy 

społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi 

klienta. 

RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój  

e-społeczeństwa 

PO WER 

2014–2020 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  

i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

8. 
Rozwój elektronicznych usług  publicznych w zakresie  

e-administracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
RPO WŚ 

2014–2020 

Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój  

e-społeczeństwa 
 

Źródło: Opracowanie własne
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4. System wdrażania – wybór prawnej formy zarządzającego Strategią 

 

 Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i plan działań  

na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad aktualnością i podnoszeniem jakości 

realizacji zaplanowanych w nim zadań. Ważnym elementem decydującym o skuteczności 

realizacji jego założeń jest skuteczny i przemyślany system wdrażania. Proces ten jest 

złożonym przedsięwzięciem, które wymaga dobrego przygotowania informacyjnego i stałej 

komunikacji z otoczeniem opierającej się o pozyskiwanie obiektywnej informacji o jego 

przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.  

 Dla zagwarantowania, że postanowienia przyjęte w Strategii będą konsekwentnie 

realizowane, zapewnione zostaną warunki organizacyjne i instytucjonalne do ich wdrażania  

i weryfikacji. 

 Zarządzającym Strategią w imieniu gminy będzie Wójt Gminy Oksa przy pomocy 

Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata  

2015–2024
6
, w którego skład wchodzi 3 członków na czele z kierującym jego pracami 

Przewodniczącym – Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie.  

Zespół nadzoruje skuteczność i jakość realizacji dokumentu poprzez koordynację 

przedsięwzięć społecznych podejmowanych na obszarze gminy. 

 Przyjęto, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma formułę otwartą, 

co oznacza, że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów 

oraz wykreowania nowych przedsięwzięć – będzie ona aktualizowana. Projekty 

odpowiadające na zidentyfikowane problemy społeczne będą systematycznie 

przygotowywane w całym okresie wdrożeniowym. Ich konkretni odbiorcy i zakres 

determinowane będą: aktualnymi warunkami sytuacji społeczno-gospodarczej gminy oraz 

regionu, potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, poziomem zaangażowania podmiotów 

lokalnych w planowane zadania, możliwościami budżetu gminy oraz dostępnością środków 

zewnętrznych.  

 

 

 

 

                                                 
6
 Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Oksa z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024. 
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5. System monitorowania, ewaluacji i komunikacji społecznej 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Strategii  

ma system monitoringu skuteczności działań oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji  

na zmiany w otoczeniu dokumentu. 

 Bieżącym monitorowaniem, polegającym na systematycznym zbieraniu oraz 

analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych zadań i realizacji 

całej Strategii, mającym na celu zapewnienie zgodności realizacji projektów z wcześniej 

zatwierdzonymi założeniami i celami, zajmować się będzie Zespół ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. Jednostka ta odpowiedzialna jest za:  

1) gromadzenie i analizowanie informacji w układzie przedstawionego w tabeli 15 

zestawu wskaźników, 

2) sporządzenie co najmniej dwóch raportów z realizacji dokumentu i przedstawienie ich 

do zatwierdzenia Radzie Gminy na sesji,  

3) opublikowanie wyników sprawozdawczości na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 Monitorowanie obejmować będzie zarówno finansowe jak i rzeczowe aspekty 

wdrażania dokumentu. Monitoring finansowy dostarczy danych na temat szacunkowego 

kosztu oraz wykorzystanych źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności 

wydatkowania środków. Monitoring rzeczowy pokaże efekty realizacji przedsięwzięć  

w odniesieniu do całościowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, które mierzone będą  

za pomocą corocznych zmian wskaźników przedstawionych w tabeli 16. 

 Co najmniej dwukrotnie w trakcie obowiązywania dokumentu analizowane będą 

postępy w realizacji zapisów, celem podjęcia decyzji dotyczącej potrzeby aktualizacji jego 

założeń. Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza ma za zadanie:  

1) akceptację sprawozdań z realizacji Strategii przygotowanych przez Zespół ds. Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, zawierających w szczególności stan 

osiągnięcia założonych wskaźników; 

2) analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści dokumentu zgłoszonych 

zarówno przez Zespół ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,  

jak i inicjatywę min. 100 mieszkańców; 

3) aktualizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 

4) uwzględnienie zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych. 
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Tabela 16 Wskaźniki monitoringowe wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024 

Lp. Nazwa wskaźnika 

Wartość wyjściowa 

dla Gminy Oksa  

w 2014 r. 

Średnia krajowa 

w 2014 r. 

Wartość docelowa  

dla Gminy Oksa 

 w 2023 r. 

1. 
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności 

ogółem* 

wiek przedprodukcyjny 18,4 18,0  

wiek produkcyjny 60,3 63,0 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

wiek poprodukcyjny 21,3 19,0  

2. Przyrost naturalny na 1000 osób -5,6 0,0 powyżej 0 

3. Saldo migracji na 1000 osób -2,1 -0,4 powyżej 0 

4. Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 69,0 74,1 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

5. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na 10 tys. mieszkańców 623** 559** 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

6. Liczba uczniów w gimnazjach na 10 tys. mieszkańców 260** 296** 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

7. Udział % osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem 10,3** 8,3** 
poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

8. 
Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
102** 83** 

poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

9. 
Ilość dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 
1 179** 607** 

poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

10. 
Kwota świadczeń rodzinnych wypłacanych w danym roku w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca 
299,36** 193,63** 

poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

11. 
Wydatki na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki społecznej  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
459,12 579,71 

utrzymanie 

poziomu poniżej 

średniej krajowej  

w 2023 r. 
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12. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców 34 33 

utrzymanie 

poziomu powyżej 

średniej krajowej  

w 2023 r. 

13. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności 530 1 071 
min. 60% średniej 

krajowej w 2023 r. 

14. Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 58 93 
min. 75% średniej 

krajowej w 2023 r. 

15. Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 88 170 
min. 70% średniej 

krajowej w 2023 r. 

16. Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 7,3 7,5 

utrzymanie 

poziomu poniżej 

średniej krajowej  

w 2023 r. 

17. 
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód 

budżetu państwa w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych 
225,13 783,51 

poniżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

18. Budynki nowe oddane do użytkowania w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 19 25 
powyżej średniej 

krajowej w 2023 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS według stanu na dzień 30.08.2015 r. 

 

*     Docelowy udział % w 2023 r. określono tylko dla grupy ludności „w wieku produkcyjnym”, ponieważ ma ona najważniejsze znaczenie dla osiągnięcia założonych celów 

       Strategii na terenie gminy.  

**   Dane podano dla 2013 r. (z uwagi na niedostępność danych dla 2014 r.). 
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Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w odniesieniu do konkretnych problemów 

społecznych z jednoczesnym uwzględnieniem celów strategicznych dokumentu oraz 

właściwego prawodawstwa lokalnego, krajowego i wspólnotowego. 

 Ocena planowanych zadań zostanie dokonana w oparciu o opracowanie ewaluacji  

ex-post, czyli na zakończenie obowiązywania dokumentu i będzie brała pod uwagę  

pięć następujących kryteriów ewaluacyjnych: 

1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom 

„ekonomiczności” zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów  

do uzyskanych efektów. 

3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia 

oddziaływanie Strategii odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić do jakiego stopnia cele 

Strategii odpowiadają zidentyfikowanym problemom społecznym. 

5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem Strategii będą nadal 

widoczne po zakończeniu jej wdrażania. 

 

 W celu efektywnego i skutecznego wdrożenia zapisów Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych ważne jest, aby umożliwić społeczności lokalnej udział w procesie 

jej tworzenia i realizacji, a tym samym zapewnić skuteczną metodę komunikacji społecznej,  

czyli przekazywania danych do otoczenia.  

 Podmiotem, który ma za zadanie prowadzić i nadzorować promocję Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, a w jej ramach również promocję wszystkich zadań 

i projektów będzie Zespół ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa 

na lata 2015–2024 we współpracy z Urzędem Gminy w Oksie. Jednostki te mają za zadanie 

zapewnić powszechny dostęp do bieżących informacji na temat prowadzonych przedsięwzięć, 

tj. o zakresie i wymiarze pozyskanego dofinansowania zewnętrznego dla poszczególnych 

projektów, a także rezultatach działań na terenie całej gminy. Ponadto odpowiedzialność  

za upowszechnianie bieżących informacji na temat poszczególnych działań spoczywa również 

na partnerach realizowanych przedsięwzięć.  
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 Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, wówczas 

promocja tychże przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

instytucji w tym zakresie. 

 Dla zapewnienia efektywnej promocji wykorzystywane będą następujące narzędzia 

komunikacji:  

1) strona internetowa Urzędu Gminy w Oksie wraz z pocztą elektroniczną Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) lokalne media; 

3) spotkania Zespołu ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz  

z przedstawicielami kluczowych partnerów z sektora społecznego i gospodarczego 

oraz ekspertami i specjalistami zewnętrznymi; 

4) spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, organizowane w miarę 

postępu wdrażania Strategii (w zależności od potrzeb). 

 

 Celem działań związanych z promocją dokumentu jest dotarcie do jak najszerszej 

grupy beneficjentów – mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,  

a także instytucji publicznych mogących stać się partnerami w realizacji określonych zadań. 
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