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DA.0321-  10 /2016      
     

O p i n i a 
 

Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Oświęcim na lata 2014-2020 

 
na temat wdrażania  i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 
Oświęcim na lata 2014-2020. 
 
 
 Dnia  15 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy  Oświęcim w Oświęcimiu przy 
ulicy Zamkowej 12 odbyło się posiedzenie Zespołu Oceniającego Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-2020 w składzie: 
 

1. Pan Albert Bartosz – Przewodniczący Zespołu  
2. Pani Anna Chojnacka – Sekretarz Zespołu 
3. Pani Sylwia Sajak – członek 
4. Pan Krzysztof Szpara – członek 

 
Celem spotkania była analiza celów strategicznych, operacyjnych  i kierunków działań 
zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oświęcim na lata 2014-
2020 zwanej dalej „Strategią” pod kątem możliwości ich realizacji w 2016 roku.  
Zespół ocenił także realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Oświęcim w roku 2015. 
 
W wyniku spotkania ustalono:  
 
Strategia definiuje 6 celów strategicznych w tym 14 celów operacyjnych obejmujących 70 
kierunków działań. 
 
I. Do realizacji w roku 2016 wyznaczono kierunki: 
 

1. Organizowanie akcji  charytatywnych na rzecz ubogich – cel I.1.5 
ð realizowany poprzez akcje charytatywne, w tym świąteczne, organizowane przez 

fundacje i stowarzyszenia przy wsparciu instytucji gminnych ( kiermasze 
dobroczynne, akcja rozdziału żywności) 

ð realizatorzy: GOPS, placówki oświatowe,Fundacja Rozwoju Oświaty,Polityki 
społecznej, Sportu i Kultury (FROPSSiK)  => termin VII-XII/2016r. 

2. Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich m.in. poprzez (…) 
wyposażenie ich w podręczniki i pomoce szkolne (…) oraz zapewnienie im 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego – cel I.1.6 
ð akcja darmowy podręcznik (I,II,III kl. sp, I kl gimnazjum),organizacja zajęć 

świetlicowych oraz sportowych w okresie wakacji 
ð realizatorzy ZEASiP, OKSiR,  Pełnomocnik Wójta ds. Rozw.Probl.Alkoh. => 

termin VI-IX/2016r. 
3. Pozyskanie środków na utworzenie mieszkań socjalnych 

ð realizatorzy : UG => termin IX-XII/2016 – cel I.1.8 
4. Rozwój współpracy z  organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ubogich, z 

Kościołem –  
ð realizatorzy: FROPSSiK, UG,GOPS => termin IV– XII/2016r. 
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5. Podejmowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy (…) organizacja prac 
społecznie użytecznych, interwencyjnych – cel.I.2.1 
ð realizowany przez organizację prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych 
ð realizatorzy: UG, sołtysi wsi => termin IV– XI/2016r. 

6. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego m.in. poprzez  rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w 
tym sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, kół zainteresowań, klubów 
młodzieżowych, organizowanie wypoczynku– cel II.1-3.6 
ð organizacja zajęć popołudniowych : sekcja piłki nożnej, sekcja siatkówki, 

capoeira, szachy, zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne w świetlicach 
środowiskowych 

ð realizator: OKSIR => termin I-XII/2016r. 
ð organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i dorosłych np. biegi 

sołeckie, zawody narciarskie o puchar Wójta, gminne zawody pływackie, program 
„Już pływam” 

ð  realizatorzy: ZEASiPG, OKSiR, sołtysi  => termin I-XII/2016r. 
7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – cel II.1-3.7 

ð realizacja poprzez organizowanie w placówkach oświatowych gimnastyki 
korekcyjnej, zajęć wyrównawczych, kół językowych i przedmiotowych 

ð realizator: ZEASiPG, placówki oświatowe,  => termin I-XII/2016r. 
8. Zwiększenie w gminie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 oraz placówek 

przedszkolnych, uelastycznienie godzin ich funkcjonowania - cel II.1-3.8 
ð realizacja poprzez  planowane zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach 

(Poręba, Rajsko) oraz szkołach podstawowych ( Brzezinka, Włosienica) 
ð realizator UG, GZEASiP, placówki oświatowe =>  termin – IX-XII/2016r. 

9. Zwiększenie jakości i dostępności usług opiekuńczych 
ð realizacja poprzez udział w Rządowym programie wsparcia osób psychicznie 

chorych 
ð realizator GOPS => termin VIII-XII/2016 – cel III.1-2.3. 

10. Rozwijanie aktywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego przez osoby starsze i 
niepełnosprawne – zaspokajanie ich potrzeb kulturalno – społecznych, rekreacyjnych, 
edukacyjnych, w tym organizowanie cyklicznych imprez i spotkań integracyjnych, 
wycieczek, utworzenie klubu seniora, a w sprzyjających okolicznościach dziennego 
domu pobytu - cel III.1-2.4. 
ð realizacja poprzez organizację wycieczki dla rodziców z dziećmi 

niepełnosprawnymi  
ð realizator: GOPS => termin VIII-X/2016r. 
ð utworzenie nowych klubów seniora 
ð realizator OKSiR => termin II-XII/2016r. 

11. Zwiększenie dostępności kształcenia integracyjnego w gminie 
ð realizacja poprzez wprowadzanie edukacji włączającej, nauczanie 

indywidualne 
ð realizatorzy: placówki oświatowe I-XII/2016 

12. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej - cel IV.1.1 
ð realizacja poprzez organizowanie zajęć sportowych , biegów sołeckich, akcji w  
ð organizator: ZEASiP, OKSIR => termin IV-X/2016r. 
ð realizacja poprzez podstawienie mammobusu , wykupienie badań 

przesiewowych 
ð organizator: UG => termin IV-XII/2016 

13. Zabezpieczanie świadczeń z podstawowej opieki zdrowotnej - cel IV.1. 2 
ð działania  w celu uruchomienia WOZ we Włosienicy i przejęcia WOZ w Grojcu 
ð realizator: UG => IV-XII/2016 
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14. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
mieszkańców, w tym opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych – cel IV.1.4 
ð realizacja poprzez podstawienie mammobusu , wykupienie badań 

przesiewowych 
ð organizator: UG => termin IV-XII/2016 

15. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie mieszkańców z 
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami – cel IV.1.5 
ð realizacja poprzez organizowanie akcji uświadamiających np. „Nie pal śmieci” 
ð realizator : UG => termin IV-XII/2016r. 
ð organizowanie warsztatów profilaktycznych, akcji profilaktycznych: „ zachowaj 

trzeźwy umysł”, „ postaw na rodzinę”, „no promil, no problem”, „ stop pijanym 
kierowcom”, „Nie pal przy mnie” 

ð realizator: GKRPA placówki oświatowe => termin I-XII/2016r. 
16. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – cel 
IV.2.1 
ð uruchomienie we Włosienicy lub Porębie Wielkiej  punktu konsultacyjnego dla 

osób z problemem uzależnień 
ð realizator: GKRPA => termin VIII-XII/2016r. 

17. Zintensyfikowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i 
przemocy w rodzinie, w szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży – cel IV.2.3 
ð realizacja poprzez programy i warsztaty profilaktyczne organizowane w 

szkołach, przedszkolach: teatry profilaktyczne, bajki profilaktyczne w SP, PS, 
GG, warsztaty. Pogadanki, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców. 

ð organizator GKRPA, placówki oświatowe  = > termin I-XII/ 2016r. 
18. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych, włączanie w ich realizację policjantów – cel.V.1-2.1. 
ð realizacja poprzez m.in. organizację tygodnia profilaktyki w placówkach 

oświatowych ( scenki, konkurs plastyczny) 
ð organizator: placówki oświatowe, GKRPA  => termin I-XII/2016r. 

19. Podjęcie działań w kierunku poprawy bazy lokalowej GOPSu 
ð realizacja poprzez utworzenie składnicy akt 
ð realizator UG Oświęcim termin=> termin IV/2016 

20. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w Urzędzie Gminy stanowiska Pełnomocnika 
Wójta d/s współpracy z organizacjami pozarządowymi – cel VI.1.5 
ð zatrudnienie osoby na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Rozwoju 

Gospodarczego i  Projektów Strategicznych, 
ð realizator: UG => termin IV-XII/2016r 

 
II. Realizacja  strategii w 2015 roku 
 
Cel strategiczny 1 : Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie 
ich skutkom 

1. Cel operacyjny 1: Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego 
  

a. kierunki 1,2,3,4, 7 były realizowane w ramach ustawowych zadań GOPS 
b. kierunek 5 : organizowanie akcji charytatywnych na rzecz ubogich => akcja 

rozdziału żywności, akcja zbiórki środków czystości, paczki mikołajkowe dla 
dzieci ubogich oraz „Mikołaj” w poszczególnych sołectwach, zbiórki 
publiczne=> organizatorzy: GOPS, sołtysi, placówki oświatowe, NGO 

c. kierunek 6: zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci(…) => akcja dożywiania w 
szkołach i w okresie wakacji, stypendia szkolne, Program „Pierwszy dzwonek”, 
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program „Wyprawka szkolna”, organizacja wypoczynku letniego i zimowego 
=> realizatorzy GOPS, OKSIR, GKRPA. GBP, ZEASiP 

d. kierunek 9: rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
rzecz ubogich oraz z Kościołem => inicjatywa powołania i pomoc 
organizacyjna dla Fundacji FROPSSiK=> organizatorzy Wójt Gminy, UG 

 
2. Cel operacyjny 2: Wsparcie bezrobotnych i poszukujących pracy  

a. kierunki: 1, 2, 3 były realizowane w ramach ustawowych zadań GOPS 
b. kierunek 4: wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej=> realizowany 

poprzez pomoc i wsparcie w założeniu spółdzielni socjalnej 
c. kierunek 5: promowanie gminy w celu znalezienia inwestorów 
d. kierunek 6 : wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie=> realizowany 

poprzez działalność LGD, organizację spotkania z przedsiębiorcami, pomocy 
przy negocjacjach z agencjami mienia, szkolenia=> realizator UG Oświęcim, 
Wójt Gminy 

e. kierunek 7: opracowywanie i realizowanie projektów służących aktywizacji 
osób bezrobotnych (…) => realizacja projektu systemowego GOPS => 
realizator GOPS 

3. Cel operacyjny 3: pomoc zagrożonym bezdomnością i bezdomnym 
a. kierunki 1 i 2 realizowane w ramach ustawowych zadań GOPS 
b. pozostałe kierunki celu strategicznego 1 nie były realizowane 

  
Wskaźniki monitoringowe 1-go celu strategicznego 

 
L.p. Wskaźnik monitoringowy  Wartość wskaźnika 
1. Liczba osób bezrobotnych objętych kontraktami 

socjalnymi 
16 

2. Liczba klientów GOPS objętych pomocą z powodu 
bezrobocia 

139 

3. Liczba podmiotów gospodarczych 
 

975 

4. Liczba realizowanych projektów dotyczących osób 
bezrobotnych 

1 

5. Liczba osób objętych projektami z punku 4 
 

11 

6. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem 
GOPS 

153 

7. Liczba dzieci dożywianych przez GOPS 
 

119 

8.  Liczba wyprawek szkolnych 
 

25 

9. Liczba utworzonych podmiotów ekonomii społecznej 1 
10. Liczba realizowanych indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności 
0 

11. Liczba osób bezdomnych którym zapewniono 
schronienie 

0 

12. Liczba beneficjentów pomocy społecznej z tytułu 
bezdomności 

3 

13. Liczba programów wsparcia osób zagrożonych i 
dotkniętych ubóstwem 

3 

14. Liczba osób objętych programami z punktu 13 291 
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Cel strategiczny 2 : Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży 

 
a) kierunki 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11 były realizowane w ramach ustawowych zadań gminy z 

zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, oświaty, kultury, sportu, 
rozwiązywania problemów alkoholowych 

b) kierunek 1: promowanie w gminie prawidłowego modelu rodziny (…)=> realizowany 
poprzez zebrania pedagogizujące, wywiadówki profilaktyczne, zajęcia otwarte w 
przedszkolach=>realizator : placówki oświatowe, GKRPA 

c) kierunek 2: zintensyfikowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności  
dotkniętymi bezradnością opiekuńczo-wychowawczą => realizacja poprzez projekt 
systemowy „Poznaję siebie rozumiem innych. Integracja społeczna i zawodowa 
mieszkańców Gminy Oświęcim” => realizator GOPS 
 

Wskaźniki monitoringowe 2-go celu strategicznego 
 

L.p. Wskaźnik monitoringowy Wartość wskaźnika 
1. Liczba rodzin objętych pomocą z tytułu bezradności 

 
89 

2. Liczba rodzin objętych wsparciem przez asystenta 
rodziny 

20 

3. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy 
społecznej 

546 

4. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu 
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

747 
702(ŚR) + 45(FA) 

5. Liczba osób objętych poradnictwem specjalistycznym 200 
6. Liczba dzieci objętych opieką w ramach żłobków 

 
0 

7. Liczba dzieci objętych opieką w ramach placówek 
przedszkolnych 

6136 

8. Liczba dzieci korzystających ze świetlic 
środowiskowych 

203 

9.  Liczba dzieci i młodzieży objętych alternatywnymi 
formami spędzania czasu wolnego 

1293 

 
 
Cel strategiczny 3 : Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym 

 
a) kierunki: 1, 2, 3, 4 były realizowane w ramach ustawowych zadań gminy z zakresu 

pomocy społecznej, kultury i sportu 
b) kierunek 7: podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz z kościołem był realizowany poprzez 
współpracę ze stowarzyszeniem na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Promyk” => 
realizator UG, GOPS 

 
Wskaźniki monitoringowe 3-go celu strategicznego 

 
L.p. Wskaźnik monitoringowy Wartość wskaźnika 
1. Liczba mieszkańców gminy w wieku 

poprodukcyjnym ( K: pow.60 lat  M: pow.65 lat) 
 2878 osób 

(K:  M:) 
2.  Udział w ogóle mieszkańców osób w wieku 

poprodukcyjnym 
16% 
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3. Liczba osób niepełnosprawnych pobierających  
zasiłki pielęgnacyjne 

348 

4. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS z 
tytułu niepełnosprawności 

107 

5. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 
 

13 

6. Liczba klas integracyjnych 
 

0 

7. Liczba dzieci niepełnosprawnych pobierających 
zasiłki pielęgnacyjne 

60 

8. Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 
 

Brak danych 

9. Liczba wolontariuszy 
 

25 

 
Cel strategiczny 4 : Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do służby zdrowia oraz 
wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie 
 

4. Cel operacyjny 1: Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
 

a) Kierunek 1: promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej realizowany 
poprzez dystrybucję plakatów, folderów, prowadzenie akcji w placówkach 
oświatowych „Nie pal przy mnie”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Zachowaj trzeźwy 
umysł”, spotkania profilaktyczne z mieszkańcami (Amazonki)=> realizacja : GKRPA, 
placówki oświatowe, GOPS, NGO 

b) Kierunek 5: inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie 
mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami realizowany 
poprzez programy sportowo-profilaktyczne, akcje w szkołach i przedszkolach – 
realizator GKRPA, LKSy, placówki oświatowe 
 

5. Cel operacyjny 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii   
oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 
a) Kierunki: 1, 2, 3, 6, 7, 9,10 realizowane są stale w ramach kompetencji GOPS i 

GKRPA 
b) Kierunek 5: tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych problemami uzależnień i 

przemocy w rodzinie=> realizowany poprzez utworzenie 2 grup wsparcia dla ofiar 
przemocy domowej => realizator GOPS 

 
Wskaźniki monitoringowe 4-go celu strategicznego 

 
L.p. Wskaźnik monitoringowy Wartość wskaźnika 
1. Wysokość dotacji budżetowych udzielonych ZOZ-

om 
36.410 zł 

2. Liczba opracowanych i realizowanych programów 
zdrowotnych  

0 

3. Liczba osób  objętych programami zdrowotnymi 
 

0 

3. Liczba rodzin objętych pomocą GOPS z problemem 
alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej 

48 

4. Liczba uczestników grup wsparcia 
 

17 
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5. Liczba udzielonych porad i interwencji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

65 

6. Liczba osób objętych oddziaływaniem zespołu 
interdyscyplinarnego 

136 

7. Liczba osób zgłoszonych przed GKRPA 
 

47 

 
 
Cel strategiczny V : podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie 
 

a) kierunki 1, 2 3, 4,5,6  - są realizowane na bieżąco w ramach kompetencji i 
możliwości finansowych jednostek. Realizatorzy: GKRPA, UG, ZEASiP, placówki 
oświatowe, sołtysi 
 

Wskaźniki monitoringowe 5-go celu strategicznego 
 

L.p. Wskaźnik monitoringowy Wartość wskaźnika 
1. Liczba opracowanych i zrealizowanych programów 

profilaktyczno-edukacyjnych 
8 

2. Liczba osób objętych programami z punktu 1 
 

1266 

3. Liczba dzieci i młodzieży dowożonych do szkół i 
przedszkoli  

503 

4. Liczba dzieci i młodzieży którym gmina zakupuje 
bilety MZK 

105 

 
Cel strategiczny VI Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego 
 

a) kierunki 1, 7,  są  realizowane na bieżąco w ramach kompetencji i możliwości 
finansowych jednostek. Realizatorzy: GOPS, Pełnomocnik Wójta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, UG 

b) kierunek 2: rozwój infrastruktury socjalnej w gminie poprzez (…) utworzenie w 
razie potrzeby nowych jednostek- powołanie Spółki Komunalnej w celu 
usprawnienia pracy samorządu: realizator UG, Rada Gminy 

c) kierunek 3: podjęcie działań w kierunku poprawy bazy lokalowej GOPSu: realizacja 
poprzez wykonanie remontu pomieszczeń: realizator GOPS Oświęcim  

d) kierunek 8: wspieranie lokalowe organizacji pozarządowych, udzielanie im pomocy 
w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej- realizowane poprzez współpracę 
międzynarodową przy współuczestnictwie NGO z Niemcami, Japonią, Słowacją – 
realizator Wójt Gminy, UG 

e) kierunek 9 : propagowanie idei wolontariatu – działania realizowane przez GG w 
Zaborzu, UG, FROPSSiK  

f) pozostałe kierunki nie były realizowane 
 

Wskaźniki monitoringowe 6-go celu strategicznego 
 

L.p. Wskaźnik monitoringowy Wartość wskaźnika 
1. Liczba pracowników socjalnych 

 
9 

2. Liczba asystentów rodziny 
 

2  

3. Liczba szkoleń w których uczestniczyła kadra 
pomocy społecznej 

6 
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4. Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących 
w obszarze pomocy społecznej 

3  

5. Liczba wspieranych przez samorząd gminy 
organizacji pozarządowych 

10 

 
 
III. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na luty/marzec 2017 dla dokonania oceny 
wdrażania strategii oraz wytyczania kierunków działań do realizacji w kolejnym roku. 
 
 
 
 
 
 

        Wójt Gminy Oświęcim  
                 /-/ Albert Bartosz 

 
        ( podpis przewodniczącego zespołu) 
 
 
 
Sporządziła: Anna Chojnacka 
Oświęcim , dnia 27 kwietnia 2016 
 

 
 

 
 
 
 


