
UCHWAŁA NR XXXV/235/14
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno 
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 
r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 
r. poz. 182 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2014-2020”, 
która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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CZĘŚĆ I 

CEL  I  PROCES  TWORZENIA  STRATEGII  ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW  
SPOŁECZNYCH  

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Gnojno ma na celu 

stworzenie mieszkańcom możliwości rozwoju osobistego oraz wsparcie osób i rodzin wymagających 

pomocy społecznej. 

Realizacja strategii ma być na bieżąco monitorowana i ma przynieść wymierne korzyści 

wynikające z zaplanowanej integracji społecznej. Jej celem ma być zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu, zwiększenie potencjału rozwoju, ma służyć rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, 

tworzyć więzi społeczne na poziomie lokalnym, mobilizować aktywność społeczną ( także na rynku 

pracy ) wpływać na poprawę jakości życia.  

W strategii rozwiązywania problemów społecznych chodzi przede wszystkim o stworzenie 

kompleksowego systemu działań organizacji i instytucji pomocowych, aby mieszkaniec, który 

znajdzie się w trudnej sytuacji, miał szansę trafić w takie miejsca, gdzie udzielona mu zostanie 

pomoc czy wsparcie w rozwiązaniu jego problemów. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna 

w Gminie Gnojno to nie tylko udzielanie wsparcia materialnego, a przede wszystkim szeroko 

rozumiana praca socjalna nastawiona na: wzmocnienie postaw aktywnych, stworzenie systemu 

wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, wdrożenie modelu pomocy w oparciu o kontrakt 

socjalny oraz ścisłą współpracę i powiązanie działań instytucji i organizacji pozarządowych 

w wypracowaniu lokalnego systemu integracji społecznej. Ciągle niewystarczające środki 

przeznaczane na pomoc społeczną zmuszają do poszukiwania jak najefektywniejszych metod 

działania na rzecz rodzin i osób wymagających wsparcia. Zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gnojnie jest udzielanie takiej pomocy osobom i rodzinom, która umożliwiałyby 

samodzielną egzystencję, dała szansę zaspakajania podstawowych potrzeb, stworzyła możliwości 

rozwoju.  

Strategia zawiera cele strategiczne i ich rozwiązywanie (kierunki działania w stopniu 

stanowiącym podstawę do formułowania programów, w których określa się terminy realizacji 

i zasady finansowania poszczególnych zadań). 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost 

z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze 

zm.) ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 

ryzyka.  
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Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność 

wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję 

dokumentu i rozwiązanie zadań społecznych w przyszłości. Są to m.in.: 

• ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.); 

• ustawa z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 

992 ze zm.); 

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

z 2012 r. poz. 1228 ze zm.); 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.); 

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

z 2013 r. poz. 135 ze zm.); 

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

z 2013 r. poz. 674 ze zm.); 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, 

poz. 1493 ze zm.); 

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

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.); 

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

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.); 

• ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 

1375 ze zm.); 

• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2004 r. N. 210, poz. 2135 ze zm.). 

 W ramach prac nad Gminną Strategią Rozpoznawania Problemów Społecznych Gminy 

Gnojno na lata 2014-2020 została przeprowadzona diagnoza problemów społecznych występujących 

na terenie gminy w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Gnojnie (uzyskane w toku bieżącej jego działalności), Urzędu Gminy w Gnojnie, Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz Głównego Urzędu Statystycznego.  

Określone zostały kierunki strategicznych działań odniesionych do  rzeczywistych problemów 

społeczności lokalnej (między innymi bezrobocia osób niepełnosprawnych, chorych, rodzin i dzieci z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, pomocy na rzecz osób dotkniętych problemem 

alkoholowym, przemocy ).  
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CZĘŚĆ II  

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA 

2.1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNO ŚĆ 

 Gmina Gnojno leży w południowej części woj. świętokrzyskiego, ok 40 km od Kielc, 

w północnej części powiatu buskiego. Administracyjnie gmina graniczy z gminami: Busko-Zdrój, 

Stopnica i Tuczępy od południa, Szydłów od wschodu, Pierzchnica od północnego-zachodu oraz 

Chmielnik od zachodu. Powierzchnia gminy wynosi 96,31 km2, w skład gminy wchodzi 26 sołectw. 

Na terenie gminy mieszka 4.706 mieszkańców.  

Tabela Nr 1. Ludność Gminy Gnojno w poszczególnych wioskach. 

Lp. Miejscowość 
Ilo ść mieszkańców 

ogółem 
Ilo ść kobiet Ilość mężczyzn 

1 Balice  386 203 183 
2 Bugaj 126 62 64 
3 Falki  144 73 71 
4 Glinka 171 80 91 
5 Gnojno 778 340 438 
6 Gorzakiew  186 97 89 
7 Grabki Małe  143 69 74 
8 Janowice Poduszowskie  229 114 115 
9 Janowice Raczyckie  162 72 90 
10 Januszowice 70 35 35 
11 Jarząbki  367 192 175 
12 Kostera 178 86 92 
13 Maciejowice  61 31 30 
14 Płośnia  67 27 40 
15 Poręba  86 40 46 
16 Pożogi  103 54 49 
17 Raczyce  362 189 173 
18 Ruda 109 47 62 
19 Rzeszutki  71 31 40 
20 Skadla 207 106 101 
21 Wola Bokrzycka 138 82 56 
22 Wola Zofiowska  113 63 50 
23 Wólka Bosowska  123 55 68 
24 Zagrody  114 55 59 
25 Zawada 157 77 80 
26 Zofiówka  55 32 23 

 Źródło : Ewidencja Ludności - stan na 31 grudnia 2013 roku.  
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Tabela Nr 2. Struktura ludności w przedziałach wiekowych 

0-6 7-15 16-19 20-60 20-65 
Pow. 
60 

Pow. 
65 Lp. Miejscowość Razem 

K M K M K M K M K M 

1 Balice  386 25 9 22 16 9 9 78 120 69 29 

2 Bugaj 126 5 3 3 6 3 3 36 43 15 9 

3 Falki  144 6 3 8 7 5 3 33 47 21 11 

4 Glinka 171 5 6 8 9 3 5 46 59 18 12 

5 Gnojno 778 22 34 33 21 16 27 193 322 76 34 

6 Gorzakiew  186 6 6 7 11 5 6 50 53 29 13 

7 Grabki Małe  143 3 5 6 6 6 9 33 47 21 7 

8 Janowice Poduszowskie  229 9 8 9 12 3 5 61 81 32 9 

9 Janowice Raczyckie  162 6 4 2 4 6 6 39 67 19 9 

10 Januszowice 70 1 3 4 6 3 0 18 20 9 6 

11 Jarząbki  367 18 16 20 12 10 15 102 112 42 20 

12 Kostera 178 10 5 9 10 3 9 42 59 22 9 

13 Maciejowice  61 1 3 0 5 0 0 18 19 12 3 

14 Płośnia  67 3 2 4 6 1 4 14 22 5 6 

15 Poręba  86 4 3 5 5 2 1 19 29 10 8 

16 Pożogi  103 2 1 4 1 2 3 23 35 23 9 

17 Raczyce  362 16 14 17 14 13 6 97 110 46 29 

18 Ruda 109 2 7 5 8 2 1 22 40 16 6 

19 Rzeszutki  71 2 3 3 2 3 2 15 28 8 5 

20 Skadla 207 8 9 10 10 4 2 55 66 29 14 

21 Wola Bokrzycka 138 2 2 11 5 5 2 33 39 31 8 

22 Wola Zofiowska  113 7 2 7 4 5 1 30 37 14 6 

23 Wólka Bosowska  123 0 3 5 5 3 7 28 42 19 11 

24 Zagrody  114 2 6 6 7 4 1 23 37 20 8 

25 Zawada 157 10 3 9 8 2 4 37 51 19 14 

26 Zofiówka  55 3 1 5 2 0 2 13 17 11 1 

Razem 4706 178 161 222 202 118 133 1158 1602 636 296 

 Źródło: Ewidencja Ludności stan na 31 grudnia 2013 roku. 
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 2.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

Rzeźba terenu 

Gmina Gnojno położona jest na terenie Niecki Połanieckiej stanowiącej część Niecki 

Nidziańskiej - obniżenia terenu między Wyżynami Przedborską i Kielecką  a  Wyżyną 

Częstochowsko-Krakowską. Teren gminy opada w kierunku południowo-wschodnim. W północnej 

swojej części teren gminy wkracza natomiast w obszar Pogórza Szydłowskiego.  

Krajobraz gminy ukształtowany został przez lodowiec. Teren jest łagodnie pofałdowany, 

rozcinają go doliny rzeki Wschodniej i jej dopływów: Sanicy oraz Radni. W obszarze Podgórza 

występują większe względne różnice wysokości. 

Lasy  

Na terenie gminy Gnojno lasy zajmują około 17,2% powierzchni – 1797 ha, co świadczy 

o niskiej lesistości terenu. Lasy państwowe zajmują powierzchnię 670 ha i są zarządzane przez 

Nadleśnictwo Chmielnik. Największe kompleksy leśne występują we wschodniej i północnej części 

gminy oraz w południowej - na północ od Balic. Ponadto w północno-wschodniej części na północ 

od Zofiówki przylega zwarty kompleks z oczkami wodnymi.  

Prywatne kompleksy leśne (o łącznej powierzchni ok. 1127 ha) są zazwyczaj rozdrobnione. 

W przewodzie stanowią je drzewostany rozdzielone polami uprawnymi i łączą się w kilku lub 

kilkudzieśęciohektarowe kompleksy.  

2.3.  TURYSTYKA 

Gmina Gnojno należy do terenów o dużym potencjale turystycznym z uwagi na walory 

ekologiczne - obszar o niezniszczalnym środowisku naturalnym - a także obecność interesujących 

zabytków, pomników przyrody i innych atrakcji. Gmina położona jest na terenie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru  Krajobrazu Chronionego. Tworzą go pagórki porośnięte liczną roślinnością 

i zdrowymi lasami. Malowniczości dodają okolicy rzeki Sanica, Wschodnia i Radnia oraz stawy 

rybne. 

W samym Gnojnie do atrakcji turystycznej należy niewątpliwie Kościół parafialny z XV w. 

oraz gotycka kostnica i zespół dworski, złożony z dworu zajmowanego obecnie przez Dom Pomocy 

Społecznej. Ciekawostkę stanowi kościół parafialny w  Balicach przebudowany z dawnego pałacu, 

z którego pozostały jedynie zabudowania gospodarcze. Znajduje się tutaj  zabytkowa dzwonnica 

i plebania. W Janowicach Poduszowskich warto obejrzeć pozostałości parku dworskiego.  
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2.4. INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA  

Sieć wodociągowa 

W gminie Gnojno podłączone do sieci wodociągowej jest 1.115 budynków mieszkalnych we 

wszystkich miejscowościach, co oznacza, że gmina jest zwodociągowana w 100% i zasilana jest 

z jednego ujęcia w Gorzakwi.  

Sieć kanalizacyjna 

Skanalizowana jest jedynie część miejscowości Gnojno. Do sieci podłączonych dotychczas 

zostało 27 budynków mieszkalnych oraz budynki użyteczności publicznej. Poziom skanalizowania 

budynków mieszkalnych wynosi 8,3%. Pozostałe ścieki gromadzone są w przydomowych 

bezodpływowych zbiornikach sanitarnych i wywożone do miejscowej oczyszczalni ścieków. 

Sieć komunikacyjna 

Przez obszar gminy nie przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym. Biegnie tędy 

natomiast droga wojewódzka: Jędrzejów - Staszów - Osiek. Poza tym przez gminę Gnojno 

wytyczonych zostało 11 dróg powiatowych, łączących gminę z sąsiednimi gminami oraz 

pozwalających na komunikację wewnątrz jej obszaru. Drogi gminne pozwalają na dojazd do każdej 

miejscowości na terenie gminy, są to drogi w znacznej części asfaltowe.  

Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy to 9,3 km, długość dróg powiatowych to 55,6 

km; gminnych 57,4 km, a dojazdowych do pól 88 km. Przez gminę przebiegają dwie linie kolejowe 

relacji Kielce - Połaniec oraz równoległa do niej linia LHS. 

Gospodarka odpadami stałymi 

Na terenie Gminy Gnojno prowadzona jest zbiórka niesegregowanych  i segregowanych 

odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zaopatrzeni  są w pojemniki i worki do 

segregacji śmieci. Zbieraniem, zagospodarowaniem i transportem odpadów komunalnych z terenu 

gminy zajmuje się firma zewnętrzna wybrana przez Gminę w drodze przetargu.   

Sieć gazownicza 

Do sieci gazociągowej podłączone jest 4,3% ogólnej liczby mieszkańców w gminie.  

Większość gospodarstw korzysta z butli gazowych i z kuchni węglowych bądź elektrycznych. 

Długość sieci gazociągowej wynosi 4,3 km. 

2.5. SYTUACJA GOSPODARCZA 

Gmina Gnojno należy do gmin o charakterze rolniczym. Rolnictwo jest głównym miejscem 

zatrudnienia i głównym źródłem utrzymania dla większości jej mieszkańców. Użytki rolne stanowią 
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71,8% powierzchni gminy. Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 4,0 

ha, w których działalność rolnicza stanowi podstawowe źródło utrzymania. Głównym kierunkiem 

specjalizacji jest gospodarka zbożowo - okopowo - pastewna.  

Obszar gminy Gnojno jest zróżnicowany pod względem klas bonitacyjnych. Przeważają gleby 

klasy III-V. Największy udział mają gleby bielicowe i pseudo-bielicowe wytworzone z piasków, glin 

i iłów. Są to przeważnie gleby średniej jakości zaliczane do kompleksów  uprawowych żytnich 

słabych i bardzo słabych, tylko w niewielkim procencie do żytnich dobrych. W dolinach rzecznych 

i na obszarach piaszczystych są zaliczane do kompleksu zbożowo- pastewnego słabego. 

Tabela Nr 3. Struktura użytków rolnych w Gminie Gnojno 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia  

w ha 

Powierzchnia ogólna gruntów 9631 
7190 
5793 
1246 

Użytki rolne w tym  
                  Grunty orne 
                  Łąki i pastwiska  
                  Sady  151 
 Grunty pod stawami  55 
Lasy  1797 
Pozostałe (grunty zabudowane, nieużytki) 589 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Gnojno 

Gmina Gnojno jest słabo rozwinięta gospodarczo. Podstawowym rynkiem pracy jest rolnictwo. 

Przeważają zakłady małe, zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu pracowników.  

Według danych na koniec 2013 roku w gminie Gnojno jest zarejestrowanych 165 podmiotów 

gospodarczych, które zajmują się działalnością handlowo- usługową, budownictwem i transportem.  

2.6. SFERA  SPOŁECZNA 

2.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna regionu 

Liczba ludności zamieszkującej w gminie Gnojno wynosi prawie 4,7 tys. osób. Od lat 

obserwuje się tendencję spadkową, spowodowaną ujemnym przyrostem naturalnym. 

Tabela Nr 4. Ruch naturalny i migracyjny na terenie gminy w 2013 roku 

Gmina 
Liczba 

urodzeń 
Liczba 
zgonów 

Różnica 
 

Liczba 
zameldowań 

Liczba 
wymeldowań 

Różnica 

Gnojno 44 68 - 24 127 74 + 53 

Źródło: Dane statystyczne - ewidencja ludności 2013 r.  
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  W gminie Gnojno mieszka więcej  mężczyzn niż kobiet. Należy jednak zaznaczyć, iż 

wskaźnik ten osiąga różne wartości w różnych grupach wiekowych. W starszych grupach wiekowych 

występuje przewaga kobiet nad mężczyznami, która spowodowana jest nadumieralnością mężczyzn 

w wieku poprodukcyjnym.  

2.7.  WARUNKI I JAKO ŚĆ ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW  

Oświata 

  Na terenie gminy jest 2 szkoły  podstawowe: w  Gnojnie i Raczycach oraz 3 filie 

w  Jarząbkach,  Kosterze i Balicach. W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i filii  

uczęszczało 358 dzieci. Jest również jedno gimnazjum, do którego uczęszcza 160 dzieci.  

Na terenie gminy nie ma szkolnictwa zabezpieczającego edukacyjne potrzeby mieszkańców na 

poziomie ponadgimnazjalnym. Uczniowie  dojeżdżają do liceów i techników zlokalizowanych 

w Busku Zdroju, Chmielniku i Staszowie. 

Gmina prowadzi  Projekt „Przyjazne przedszkole” współfinansowany  z Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie edukacji 

przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, zamieszkujących teren gminy Gnojno, realizowanej 

w punktach przedszkolnych w Gnojnie i Raczycach.  

Ochrona zdrowia 

Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców gminy świadczona jest przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach 

i Balicach. W tych zakładach przyjmują lekarze rodzinni, można skorzystać z porad specjalistów: 

pediatry, specjalisty chorób płuc oraz radiologa. Opiekę świadczą również pielęgniarki 

środowiskowe i  higieny szkolnej, które realizują kompleksową opiekę pielęgnacyjną nad 

świadczeniobiorcą w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,  świadczeń pielęgnacyjnych 

i rehabilitacyjnych.  Najbliższy szpital, z którego korzystają mieszkańcy, znajduje się 

w Chmielniku, a usługi wysoko specjalistyczne zapewniają  placówki w Kielcach, Busku-Zdroju 

i Pińczowie.  

Na terenie gminy znajdują się dwa Punkty Apteczne.  

2.8. ZADANIA GMINY WYNIKAJ ĄCE Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej „Pomoc społeczna jest instytucją polityki  

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
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sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne  uprawnienia, zasoby 

i możliwości”. Ustawa o pomocy społecznej określa zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje 

świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej 

oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Ustawa o pomocy 

społecznej nakłada na Gminy obowiązek świadczenia pomocy społecznej mieszkańcom, którzy tego 

potrzebują. 

 Powyższa pomoc polega w szczególności na : 

• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych  ustawą świadczeń; 

• pracy socjalnej; 

• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia społeczne; 

• realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych; 

• rozwoju nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

Pomoc społeczna to nie tylko świadczenia pieniężne (zasiłki, dofinansowania), ale także 

świadczenia w naturze, poradnictwo specjalistyczne (np. psychologiczne i prawne), praca socjalna. 

Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym. Ustawa definiuje pracę socjalną jako działalność 

zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Znaczenie pracy socjalnej i pomocy społecznej 

odgrywa doniosłą rolę w aktywizacji świadczeniobiorców oraz kształtowaniu odpowiednich postaw 

społecznych.  

2.8.1. Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej  

Ubóstwo  

Ubóstwo powoduje ujemne skutki społeczne. Zmniejsza ono popyt na towary, a przez to 

chłonność rynku, co działa hamująco na rozwój gospodarczy. Uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

korzystanie ludzi ubogich z istniejących szans zdobycia  wykształcenia i zachowania dobrego stanu 

zdrowia. Przyczynia się do wzrostu przestępczości, przede wszystkim przestępstw przeciw mieniu. 

Sprzyja rozwojowi patologii społecznych, takich jak narkomania i bezdomność.  

Sieroctwo  

Pojęciem sieroctwa objęte jest sieroctwo biologiczne i społeczne. Pod pojęciem sieroctwa 

biologicznego należy rozumieć sytuacje gdy dziecko nie posiada obojga rodziców lub też jednego 
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z nich, wówczas występuje półsieroctwo albo rodzina niepełna. Mianem sieroctwa społecznego 

określa się sytuacje gdy dziecko posiada rodziców biologicznych, jednakże rodzice zostali 

pozbawieni praw rodzicielskich. Głównym źródłem sieroctwa społecznego jest dezorganizacja 

rodziny, czyli nie spełnianie przez nią prawidłowych funkcji wychowawczych i społecznych. 

Sieroctwo społeczne obejmuje rozmaite sytuacje losowe. Najczęściej dziecko pozbawione jest 

właściwej opieki rodziców ze względu na ich uzależnienia, rozkład pożycia małżeńskiego, biedę, 

choroby psychiczne lub fizyczne.  

Bezdomność  

Osobą bezdomną w polskim prawie jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym 

w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowane 

na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, także osoba niezamieszkująca 

w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania. Najczęstszym powodem bezdomności są : rozpad rodziny, eksmisje, powrót z zakładu 

karnego bez możliwości zamieszkania, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie, uzależnienia.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy. 

Pomoc ta może mieć formę udzielania schronienia, posiłku, ubrania, a także zasiłku celowego na 

leczenie. Bezdomność jest w chwili obecnej jednym z groźniejszych zjawisk patologii społecznej, 

ponieważ jego skala statystycznie rośnie.  

Bezrobocie  

Bezrobotny - oznacza osobę niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną 

i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym 

zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest  osobą  niepełnosprawną,  zdolną 

i gotową  do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się 

w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu 

eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 

powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Bezrobocie jest dotkliwe nie tylko dla osób pozostających bez pracy, lecz także dla całej 

rodziny. W funkcjonowaniu rodzin dotkniętych bezrobociem dochodzi do poważnych zakłóceń. 

Utrata pracy zawodowej wpływa najczęściej na powstanie napięć i konfliktów w rodzinie. Z drugiej 

strony, ograniczenia zabezpieczenia materialnego rodzin prowadzi do ograniczenia stopnia 
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zaspokajania podstawowych potrzeb. Bezrobotna rodzina nie stwarza poczucia bezpieczeństwa 

u dzieci i negatywnie wpływa na ich dalszą edukację.  

Skutkami  bezrobocia dla większości ludzi bezrobotnych są: pogorszenie standardu życia, 

problemy z zagospodarowaniem wolnego czasu, izolacja społeczna, ograniczenie lub zaniechanie 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym.  

Niepełnosprawność  

Niepełnosprawność jest stanem  będącym efektem dysfunkcji natury fizycznej lub psychicznej, 

ubytku anatomicznego wynikającego z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych powodujących 

znaczące ograniczenie możliwości wykonywania podstawowych czynności życiowych, tj. 

samodzielnego przemieszczania się, czynności manualnych, orientacji w otoczeniu, zdolności 

komunikowania się z innymi ludźmi oraz czynności związanych z uczeniem się, wykonywaniem 

pracy, życiem rodzinnym czy prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

Za osobę niepełnosprawną uznać należy osobę, której stan fizyczny lub psychiczny trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych 

zgodnie z normami społecznymi i prawnymi.  

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

określa niepełnosprawność jako „ trwałą lub okresową niezdolność do wypełnienia ról społecznych z 

powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującej 

niezdolność do pracy”. 

Ustalone są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.  

Znaczny stopień niepełnosprawności – zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, 

niezdolną do podjęcia pracy lub zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej, 

albo zakładzie aktywizacji zawodowej wymagającej niezbędnej ( w celu pełnienia ról społecznych ) 

stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji.  

Umiarkowany stopień niepełnosprawności – zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.  

Lekki stopień niepełnosprawności - zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, 

powodując w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności 

jaką wykonuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną 
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i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, co daje się kompensować przy 

pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze lub techniczne.  

Dzieci do 16 roku życia zaliczane są  do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną 

sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy 

z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.  

Przemoc w rodzinie  

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, również inne osoby wspólnie zamieszkujące lub 

gospodarujące), narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, naruszające ich 

godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 

fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą.  

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy : 

• przemoc fizyczna - bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, 

szczypanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, ale także używanie 

niebezpiecznych narządów lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu; 

• przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę przemocy psychicznej, kontroli nad ofiarą, 

np. straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, niszczeniem lub grożeniem 

zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów; 

• przemoc seksualna - zmuszanie do odbywania stosunku lub poddanie się innym zachowaniom 

seksualnym, a także wymuszanie współżycia w nieakceptowanej formie; przemoc seksualna jest 

często przez ofiary molestowania ukrywana, co w znacznym stopniu utrudnia udzielanie im 

pomocy; 

• przemoc finansowa (ekonomiczna) - np. utrzymywanie ofiary w całkowitej zależności 

finansowej od sprawcy, zakazywanie jej pracy zarobkowej, niedawanie wystarczającej ilości 

pieniędzy na prowadzenie domu; 

• zaniedbywanie - to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.  

Alkoholizm lub narkomania 

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków należy do coraz powszechniejszych problemów 

otaczającej nas rzeczywistości i są problemami wielowymiarowymi niezależnie od ogólnych skutków 

społecznych. Zażywanie środków psychoaktywnych wywołuje wiele różnych problemów rodzinnych, 
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społecznych, a także zdrowotnych. Uzależnienie od alkoholu i narkomanii dotyczą wszystkich grup 

społecznych bez względu na wiek, płeć, wykształcenie i status finansowy.  

Nadużywanie alkoholu jest wynikiem nieradzenia sobie z problemami, które niesie życie. 

W ostateczności prowadzi to do wyniszczenia fizycznego i psychicznego pijącego. Alkoholizm jest 

także przyczyną złej sytuacji materialnej i społecznej rodziny.  

Na terenie Gminy Gnojno działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

która podejmuje czynności zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu 

obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na 

prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii 

zgodności lokalizacji punktu sprzedaży, prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani, w szczególności 

wśród dzieci i młodzieży oraz udziela rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy 

psychospołecznej.  

Liczba zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu: w 2012 roku było 12,  a w 2013 roku 

było 8 zgłoszeń. 

2.9. ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWI ĄZKOWYM 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka; 

2) sporządzenie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej 

i demograficznej; 

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym;  

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;  

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego;  

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków  celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości 
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uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia;  

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem 

lub rodzeństwem;  

10) praca socjalna; 

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z  wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) dożywianie dzieci; 

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezrobotnym; 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu; 

16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; 

17) sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 

18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenie pracowników; 

19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.  

2.10. ZADANIA WŁASNE GMINY 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze; 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
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4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb 

gminy, w tym realizacja i tworzenie programów osłonowych; 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach.  

2.11. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ REALIZOWANYCH          

PRZEZ GMIN Ę 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi;  

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekonomiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowej domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w pkt 2, zapewnia budżet państwa. 

 2.12. POMOC SPOŁECZNA 

Na terenie gminy Gnojno działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania 

z zakresu polityki społecznej. Pomaga społeczności lokalnej i współpracuje z organizacjami 

i instytucjami na terenie gminy i powiatu buskiego. Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników 

socjalnych gwarantują niesienie skutecznej pomocy klientom pomocy społecznej. Są oni 

realizatorami celów pomocy społecznej, przeciwdziałania i ograniczania zjawisk niepożądanych.  

Nawarstwianie różnych problemów społecznych wymagają od pracowników pełnienia wielu 

ról społecznych w zależności od potrzeb środowiska i sytuacji klienta. Doświadczenie, 
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zaangażowanie, wiedza, uczciwość cechuje pracę pracowników socjalnych wymagającą poświęcenia 

i cierpliwości. Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej obowiązane są do współudziału 

w rozwiązywaniu swoich trudnych sytuacji życiowych przy wsparciu pracownika socjalnego. 

Niepokojącym zjawiskiem jest trwałe uzależnienie się od pomocy społecznej i niechęć do 

podejmowania osobistej odpowiedzialności za los własny i rodziny prowadzący do wykorzystania 

pomocy społecznej i instytucji gminnych jako naturalnego i należnego sposobu świadczeń ze strony 

środowiska.  

W 2013 roku w ramach realizowanych zadań z pomocy społecznej skorzystało 236 rodzin, w 

tym 717 osób. Wartość przyznanych świadczeń to 299.740 złotych. Pracą socjalną było objętych 20 

rodzin. 

GOPS realizuje wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 

roku dożywianiem w szkołach objętych było  191 dzieci, z zasiłków na dożywianie skorzystało 125 

rodzin. Koszt realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 

roku wyniósł z budżetu państwa i zadań własnych  125.000 złotych. 

Świadczenia rzeczowe to nie tylko pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, to także 

przyznane świadczenia w naturze tj. żywność, ubranie, leki, dla tych osób i rodzin szczególnie tam 

gdzie zachodzi podejrzenie o zmarnotrawienie przyznanej pomocy finansowej lub wykorzystanie jej 

niezgodnie z przeznaczeniem.  

Tabela Nr 5. Powody przyznanie pomocy 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OGÓŁEM 
LICZBA OSÓB 

W RODZINACH  

UBÓSTWO 1 43 139 
SIEROCTWO 2 0 0 
BEZDOMNOŚĆ 3 0 0 
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 29 159 
W TYM : 
WIELODZIETNOŚĆ 

5 29 159 

BEZROBOCIE 6 87 270 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  7 42 111 
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 47 115 
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH  OPIEKUŃCZO - 
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM  

9 24 97 

W TYM : 
RODZINY NIEPEŁNE 

10 6 20 
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RODZINY WIELODZIETNE 11 12 67 
PRZEMOC W RODZINIE 12 1 2 
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 
ALKOHOLIZM 14 6 14 
NARKOMANIA 15 0 0 
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO 

16 3 3 

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

17 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE  18 10 22 
SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje : 

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł miesięcznie; 

• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł 

miesięcznie.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie realizuje również  zadania wynikające 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, 

poz. 887), których celem jest dbanie o rodzinę jako naturalne środowisko wychowawcze. Pracownicy 

socjalni na bieżąco monitorują sytuację rodziny z terenu Gminy, szczególnie uwzględniając rodziny, 

z których dzieci były umieszczone lub istnieje zagrożenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. 

W razie potrzeby pomagają w rozwiązywaniu wszelkich sytuacji kryzysowych tak aby rodzina mogła 

prawidłowo funkcjonować. Pracownicy Ośrodka po otrzymaniu informacji o występowaniu 

dysfunkcji w rodzinie, analizują sytuację rodziny i przyczyny kryzysu, celem ustalenia działań 

zmierzających do powrotu do normalnego funkcjonowania.  Z uwagi na specyfikę rodzin będących 

klientami pomocy społecznej, podejmowane wobec nich działania pomocowe mają indywidualny 

charakter. Każda rodzina wymaga indywidualnej formy pracy socjalnej, adekwatnej do jej 

problemów. Pracownicy socjalni m.in. wzmacniają rolę i funkcje poszczególnych członków rodziny, 

pomagają w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, podnoszą świadomość 

w zakresie planowania rodziny, przeciwdziałają marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.  

W realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

zatrudnia asystenta rodziny, który na co dzień pracuje z rodzinami celem usuwania wszystkich 

dysfunkcji stwarzających zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej.  
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2.13. RYNEK PRACY 

Na terenie Gminy Gnojno w  2012 roku było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

176 osób, z tego z prawem do zasiłku 16 osób, a w  2013 roku 197 osób, z tego 11 osób z prawem do 

zasiłku. Z powyższego zestawienia wynika, że liczba osób bezrobotnych wzrosła a zmniejszyła się 

liczba osób z prawem do zasiłku. 

Tabela Nr 6. Struktura bezrobocia na terenie Gminy Gnojno w latach 2012- 2013 

Bezrobotni zarejestrowani na dzień 

31.12.2012 31.12.2013 Wyszczególnienie 
Razem 

bezrobotni 
Kobiety M ężczyźni 

Razem 
bezrobotni 

Kobiety M ężczyźni 

18-24 70 33 37 82 44 38 

25-44 85 51 34 91 52 39 

45-59 20 8 12 23 6 17 

 
Wiek 

60-64 1 0 1 1 0 1 

wyższe 25 21 4 32 27 5 

policealne 
średnie 

zawodowe 
108 52 56 130 59 71 

 
Wykształ-

cenie 
gimnazjalne 
podstawowe 

43 19 24 35 16 19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy 

Z powyższej tabeli wynika, że osoby młode znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy w przedziale wiekowym od 18 do 44 lat. Najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie 

policealne i średnie zawodowe  następnie zasadnicze zawodowe oraz osoby nie posiadające żadnego 

wykształcenia. 

Pozytywny wpływ na zmianę niekorzystnych tendencji w zakresie bezrobocia na rynku pracy 

może mieć jedynie rozwój przedsiębiorczości, powstawanie nowych zakładów pracy tworzących 

miejsca pracy. 

Znaczna część bezrobotnych w Gminie Gnojno ma minimalne szanse na podjęcie zatrudnienia, 

ponieważ posiada zbyt niskie lub niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacje 

zawodowe, jak również nie ma umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

Gmina Gnojno realizuje projekty systemowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Są organizowane kursy zawodowe oraz poradnictwo 

w sprawach związanych z rynkiem pracy dla osób bezrobotnych. Osoby biorące w nich udział  
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zdobywają w ramach realizacji projektów wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich 

do podejmowania aktywności zawodowej. 

Statystki bezrobotnych  nie odzwierciedlają w pełni jego obrazu ze względu na duży stopień 

tzw. „bezrobocia ukrytego” oraz pracy  „na czarno”. Oszacowanie tej statystyki jest bardzo trudne. 

2.14. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

• Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej w Balicach; 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna Przyszłość” w Gnojnie; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Raczycach „Raczycanki”; 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach Poduszowskich „Janowianki”. 

Doświadczenia instytucji działających na terenie gminy skoncentrowane są wokół działań 

jednorazowych - spotkania, imprezy okolicznościowe i kulturalne, festyny, pokazy, zawody 

sportowe. Na potrzeby organizacji tych przedsięwzięć podejmowana jest współpraca pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami. Nie istnieje program współpracy pomiędzy instytucjami dotyczący 

rozwiązywania problemów społecznych. Wyjątkiem jest pomoc dzieciom najuboższym prowadzone 

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  szkoły podstawowe i gimnazjum. 
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Część  III 

KIERUNKI ROZWOJU GMINY 

3.1. WIZJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO GMINY GNOJNO 

Gmina Gnojno to dobrze zarządzana gmina, ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą społeczną. 

Jej mieszkańcy mają pracę i żyją w dobrobycie, korzystają z bogatej oferty kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej. Dzięki swoim produktom lokalnym promuje się w regionie i w Polsce. 

3.2. MISJA 

Zapewnienie mieszkańcom Gminy Gnojno warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi 

oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego 

systemu umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. 

3.3. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT na poziomie ogólnym jest procedurą analityczną pozwalającą na gromadzenie 

i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. Na potrzeby Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Analizę SWOT potraktowano jako narzędzie analizy 

strategicznej, służące do określania najlepszych kierunków rozwoju Gminy Gnojno. Metoda ta opiera 

się na zestawieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań Gminy Gnojno uwzględniając 

wszystkie struktury zarządcze i organizacje pozarządowe, jak również współpracę między 

organizacjami. Analiza ta pozwala również określić szanse i zagrożenia, jakie tkwią w wiejskim 

środowisku, a objawiają się pod postacią procesów i zjawisk społecznych. 

Identyfikacja czynników, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Gminy Gnojno określono 

według schematu Analizy SWOT w czterech grupach: 

Mocne strony (wewnętrzne - pozytywne). Identyfikacja mocnych stron wynika ze znajomości  

przedmiotu analizy. Przedstawienie pozytywnych zasobów, wszystko to co stanowi atut, przewagę 

czy zaletę Gminy Gnojno. 

Słabe strony (wewnętrzne - negatywne). Są to negatywne zjawiska wpływające na ograniczenie 

szans rozwojowych Gminy, na które można mieć wpływ. Wszystko to stanowi słabość, barierę, czy 

wadę analizowanych aspektów funkcjonowania Gminy Gnojno. 

Szanse (zewnętrzne - pozytywne). Należy znaleźć w otoczeniu kluczowe czynniki, które pozwolą na 

utrzymanie pozycji lub jej ekspansję, a jednocześnie osłabią zagrożenia.  Szanse mają pozytywny 

wpływ na rozwój i pokonanie barier płynących z otoczenia. 
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Zagrożenia (zewnętrzne - negatywne). To kluczowe czynniki, które mają negatywny wpływ przede 

wszystkim na utrzymanie pozycji, jak również na perspektywy rozwoju społecznego i gospodarczego 

Gminy Gnojno. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą opracowania prawidłowej strategii. 

Ocena potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron pozwala na określenie sił i słabości 

gminy w zakresie analizowanych sfer społecznych. Silny potencjał to baza umożliwiająca budowanie 

strategii, słabość to problemy i ograniczenia do pokonania. Zagrożenia to ostrzeżenie przed 

niepożądanym  rozwojem warunków zewnętrznych, szansa to wsparcie i inspiracje dla lokalnej 

polityki społecznej. 

Mocne strony Słabe  strony 
• atrakcyjne, czyste środowisko, 

• chęć zmiany na lepsze, 

• dobra współpraca z jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

• znajomość problemów społeczności 

lokalnej przez GOPS i Gminę, 

• kierunkowe wykształcenie 

pracowników GOPS 

• wysoki poziom bezrobocia, 

• brak mieszkań socjalnych, 

• likwidacja zakładów pracy, 

• duża liczba klientów pomocy 

społecznej, 

• brak ośrodków kultury, świetlic 

• brak miejsc pracy 

Szanse Zagrożenia 
• pozyskiwanie potencjalnych 

inwestorów, 

• aktywność młodych ludzi, 

• bogate dziedzictwo kulturowe, 

• możliwość zagospodarowania bazy 

po byłych zakładach, szkołach, 

• możliwość rozwoju agroturystyki, 

• możliwość pozyskiwania funduszy ze 

środków Unii Europejskiej 

• powstawanie nowych firm 

• uzależnienie klientów od pomocy 

społecznej, 

• emigracja ludzi młodych w inne 

regiony, 

• postępujące zniechęcenie do działań 

społecznych, 

• ubożenie społeczeństwa 

• brak wiary w powodzenie działań, 
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CZĘŚĆ  IV 

PLANOWANIE ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE - C ELE 
STRATEGICZNE 

4.1. IDENTYFIKACJA PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNY CH 

Na podstawie analizy danych Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej wyłoniono 4 cele strategiczne: 

• Bezrobocie i aktywizacja zawodowa, 

• Przeciwdziałanie rozwojowi uzależnień i przemocy domowej, 

• Poprawa warunków życia najuboższych osób, 

• Podwyższenie standardu życia osobom starszym i niepełnosprawnym 

CELE  STRATEGICZNE 

4.2. OGRANICZENIE BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA  
 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Termin 

realizacji 

1. 

Wsparcie osób bezrobotnych 
w procesie uzyskania 
dodatkowych kwalifikacji 
poprzez organizowanie 
szkoleń  

- liczba szkoleń 
dla bezrobotnych 
 
- liczba osób, 
które wzięły 
udział w 
szkoleniu 

GOPS 
PUP 
ŚBRR 

Budżet państwa 
 
Budżet Gminy 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

2. 

Wdrożenie narzędzi i 
instrumentów aktywnej 
integracji w tym kontraktów 
socjalnych 

- liczba 
zawartych 
kontraktów 
socjalnych 

GOPS  
PUP 

Budżet Gminy 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 
 
 

3. 
 

Organizowanie prac społecznie 
użytecznych i prac 
interwencyjnych 

Liczba osób 
zatrudnionych do 
prac społecznie 
użytecznych 
 
Liczba osób 
zatrudnionych do 
prac 
interwencyjnych 

Urząd 
Gminy 
 
GOPS 
 
PUP 

Budżet Gminy  
 
Budżet PUP 

Działania 
ciągłe 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Organizowanie  akcji 
promocyjnych aktywizacji 
zawodowej 

Liczna 
zorganizowanych 
akcji 
 
Liczba 
zorganizowanych 
spotkań, 
konferencji 

GOPS 
 
PUP 

Budżet PUP 
Budżet Gminy 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 
 

Id: 4C87F4F6-5BA2-4642-B9E9-7D5B0D66905B. Podpisany Strona 25 z 31



 
 

- 25 - 

5. 
Współpraca z PUP w zakresie 
szkoleń 

Liczba osób 
objętych 
szkoleniami 
 
Liczba 
zorganizowanych 
szkoleń 

GOPS 
PUP 

Budżet PUP 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

4.3. PRZECIWDZIAŁANIE ROZWOJOWI UZALE ŻNIEŃ  I  PRZEMOCY DOMOWEJ 
 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Termin 

realizacji 

1. 
Prowadzenie profilaktyki 
uzależnień dla dzieci i 
dorosłych 

Liczba osób 
uczestniczących 
w spotkaniach 
 
Liczba 
podjętych 
działań 

GOPS 
GKRPA 
Policja  
 
Placówki 
Oświatowe 

Budżet Gminy 
Budżet GOPS 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 
 

2. 

Organizowanie akcji 
informacyjnych na temat 
dostępnych form pomocy dla 
ofiar i sprawców przemocy 

Liczba osób 
korzystających z 
oferowanej 
pomocy 

GKRPA 
GOPS 
Zespół 
Interdyscy-
plinarny 
Punkt 
Konsulta-
cyjno-
informacyj-
ny 

Budżet gminy Działania 
ciągłe 

3. 

Rozszerzenie działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
wspierającego w 
rozwiązywaniu problemów na 
rzecz dziecka i rodziny 

Liczba 
posiedzeń 
zespołu 
 
Liczba grup 
roboczych 

Zespół 
Interdyscy-
plinarny 
GOPS 
Policja  
Kuratorzy 
sądowi 
Placówki 
Oświaty 

Budżet Gminy Działania 
ciągłe 

4. 
Przyznawanie świadczeń 
finansowych 

Liczba osób 
korzystających 
ze świadczeń 

GOPS Budżet gminy Działania 
ciągłe 
 

5. 

Organizowanie wsparcia 
specjalistycznego (prawnego i 
psychologicznego dla ofiar i 
sprawców przemocy) 

Liczba osób 
 
Liczba placówek 
zaangażowanych 

GOPS  
PCPR 

Budżet Gminy 
 
Budżet Powiatu 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 
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6. 

Finansowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci z rodzin, 
dotkniętych problemem 
uzależnień i przemocy 
domowej 

Liczba rodzin GOPS 
GKRPA 

Budżet Gminy 
 
Budżet państwa 
 
Środki UE 

Okres 
wakacji 

7. 

Pomoc dzieciom z rodzin 
zagrożonych pozbawieniem 
lub ograniczeniem władzy 
rodzicielskiej poprzez 
wprowadzenie asystenta 
rodziny 

Liczba rodzin GOPS Budżet gminy 
 
Budżet państwa 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

4.4. POPRAWA  WARUNKÓW ŻYCIA NAJUBO ŻSZYCH OSÓB 
 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Termin 

realizacji 

1. 
Udzielanie pomocy 
materialnej i rzeczowej 

Liczba osób 
którym przyz-
nano świadcze-
nia finansowe 
 
Liczba osób, 
którym przyz-
nano świadcze-
nia rzeczowe 

GOPS 
 
Organizacje 
pozarządowe 

Budżet Gminy 
 
Budżet państwa 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

2. 

Tworzenie programów 
służących zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb rodzin 
ubogich a w szczególności 
dzieci z tych rodzin 

Liczba 
osób/rodzin 
korzystających 
z pomocy 

Urząd 
Gminy 
 
GOPS 
 
Placówki 
Oświatowe 

Budżet państwa 
 
Budżet gminy 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

3. 
Diagnozowanie potrzeb i 
możliwości wsparcia grup 
zagrożonych wykluczeniem 

Liczba osób 
objętych 
pomocą  

GOPS 
Placówki 
Oświatowe 

Budżet Gminy Działania 
ciągłe 

4. Praca socjalna 

Liczba 
udzielonych 
porad 
 
Liczba 
zawartych 
kontraktów 
socjalnych 

GOPS 
 
Urząd Pracy 

Budżet Gminy 
 

Działania 
ciągłe 

5. 
 
 
 
 
 

Zbudowanie silnej 
współpracy pomiędzy 
organizacjami , instytucjami, 
szkołami, które spotykają się 
z problemem ubóstwa 

 Urząd 
Gminy 
 
GOPS 

Budżet Gminy 
 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 
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4.5. PODWYŻSZENIE  STANDARDU  ŻYCIA  OSOBOM  STARSZYM  
I     NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

Lp. Zadania do realizacji Wskaźniki Realizatorzy 
Źródło 

finansowania 
Termin 

realizacji 

1. 
Świadczenie usług 
opiekuńczych i pomocy 
sąsiedzkiej 

Liczba 
świadczonych 
usług 

GOPS Budżet Gminy  
 
Budżet państwa 

Działania 
ciągłe 

2. Wsparcie finansowe 
Liczba 
świadczeń 

GOPS 
 
Urząd Gminy 

Budżet gminy 
 
Budżet państwa 

Działania 
ciągłe 

3. 

Utrzymywanie osób 
starszych i 
niepełnosprawnych w 
środowisku lokalnym i 
aktywizacja rodzin na rzecz 
zapewnienia opieki osobom 
starszym i 
niepełnosprawnym 

 GOPS 
 
Urząd Gminy 
 
PCPR 
 
Organizacje 
pozarządowe 

PFRON 
 
Budżet gminy 
 
PCPR 
 
Środki UE 

Działanie 
ciągłe 

4. 

Likwidacja barier 
architektonicznych i pomoc 
w zorganizowaniu sprzętu 
ortopedycznego 

Liczba osób, 
którym 
udzielono 
wsparcia 

GOPS 
PCPR 
Urząd Gminy 
Organizacje 
pozarządowe 

Budżet gminy 
Budżet państwa 
 Budżet PFRON 
Budżet PCPR 
Środki UE 

Działania 
ciągłe 

5. Turnusy rehabilitacyjne 

Liczba osób, 
które wzięły 
udział w 
turnusie 

PCPR Budżet PCPR 
 
Budżet PFRON 

Działania 
ciągłe 

6. Praca socjalna 
Liczba osób 
objętych praca 
socjalną 

GOPS Budżet gminy 
 
Budżet państwa 

Działania 
ciągłe 

7. 

Współpraca  z Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych w tym 
organizowanie imprez 

Liczba 
uczestników 
WTZ 
 
Liczba 
przygotowanych 
imprez 

WTZ Gnojno 
 
GOPS 

Budżet gminy 
 
Budżet WTZ 
 
Środki UE 
 
Środki PFRON 

Działania 
ciągłe 

4.6.   ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

• budżet Gminy; 

• budżet Państwa; 

• środki Unii Europejskiej; 

• sponsorzy. 
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4.7. REALIZATORZY PROGRAMU 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie. 

4.8. PARTNERZY PROGRAMU 

Skuteczność działań zawartych w strategii  będzie możliwa przy współpracy i zaangażowaniu 

partnerów programu, którymi są: 

1) Władze samorządowe gminy Gnojno; 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju; 

3) Parafie Rzymskokatolickie z gminy Gnojno; 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

5) Zespół Interdyscyplinarny; 

6) Szkoły z terenu gminy Gnojno; 

7) SP ZOZ i podległe Ośrodki Zdrowia; 

8) Policja; 

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

4.9.  ZARZĄDZANIE REALIZACJ Ą STRATEGII 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem otwartym, mogącym 

podlegać modyfikacji w zależności od bieżącej sytuacji społecznej.  

Procedura przyjęcia i wdrożenia: 

• Przedłożenie Radzie Gminy wstępnej wersji Strategii; 

• Przyjęcie Strategii uchwałą Rady Gminy; 

• Opracowanie rocznych planów operacyjnych zawierających zadania, projekty i programy wraz 

ze wskaźnikami celów (GOPS i jednostki współpracujące); 

• Realizacja zadań, projektów i programów ujętych w harmonogramach rocznych planów 

operacyjnych (GOPS i jednostki współpracujące). 

System monitorowania odbywać się będzie w oparciu o roczne sprawozdania. Koordynatorem 

realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gnojnie. 

Skuteczność funkcjonowania strategii będzie monitorowana i ewaluowana. Zależeć będzie od 

systematycznej oceny działań, modyfikacji, kierunków działań w przypadku zmian społecznych. 

Elementem monitorowania i ewaluacji będzie Zespół ds. Wdrożenia Strategii powołany 
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Zarządzeniem Wójta, w którego skład mogą wejść: pracownicy urzędu gminy, pracownicy  

gminnego ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych,  radni, nauczyciele. 

Zespół wdrażający strategię powinien zbierać się raz w roku i ocenić poziom wdrożenia celów 

i kierunków działań. Swoją opinię i sugestie na temat proponowanych rozwiązań  np. programów 

celowych powinien przekazać Wójtowi i Radzie Gminy. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie skuteczna, jeżeli samorząd lokalny 

będzie posiadał środki na budowę i realizację programów celowych. Programy te można realizować 

w okresach rocznych  dłuższych lub krótszych. 

Programy i projekty mogą być załącznikami do niniejszej strategii i powinny być zgodne 

z kierunkami przyjętych działań. 

ZAKO ŃCZENIE 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gnojno na lata 2014-2020 wytycza 

cele i działania zmierzające do rozwiązywania problemów na najbliższe lata. Problemy społeczne 

były, są i zapewne będą, ale można znacznie ograniczyć ich skalę. Najlepszym rozwiązaniem jest 

inwestycja w ludzi i zmianę ich sposobu myślenia. 

 

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowała 
Boroń Dorota 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojnie 
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UZASADNIENIE

Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce społecznej. Uwzględnia
m.in. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji
strategii oraz jej ramy finansowe i wskaźniki realizacji działań.
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