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WSTĘP 

Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu 

działań w dłuższej perspektywie są niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji 

polityki społecznej w gminie. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych stanowi dokument, który umożliwia spełnienie powyższych warunków.  

 

Obowiązek przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych wynika z zapisów Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., 

która określa przygotowanie powyższej strategii jako zadanie własne gminy. 

 

Zgodnie z Ustawą strategia powinna zawierać następujące zagadnienia: 

- diagnozę sytuacji społecznej;  

- prognozę zmian w zakresie objętym strategią;  

- określenie:  

a. celów strategicznych projektowanych zmian,  

b. kierunków niezbędnych działań,  

c. sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,  

d. wskaźników realizacji działań.1 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów jest 

średniookresowym dokumentem planistycznym, który znajduje odzwierciedlenie  

w Strategii Rozwoju Gminy. Horyzont czasowy dokumentu obejmuje lata 2021-2027.  

 

Strategia jest dokumentem otwartym, podlegającym stałemu monitoringowi  

i ewaluacji zadań. Wprowadzenie procedur monitoringu i ewaluacji pozwoli na 

wprowadzenie zmian w realizacji poszczególnych celów i zadań w zależności  

od zmieniających się warunków i potrzeb społecznych. 

Niniejszy dokument składa się z sześciu zasadniczych części: wprowadzającej, 

rozdziału dotyczącego podstawy prawnej opracowania strategii, części diagnostycznej, 

 
1 Art. 16b Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U.2020.0.1876 t.j.). 
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zawierającej charakterystykę gminy oraz identyfikację najważniejszych problemów 

społecznych gminy Uścimów i jej zasobów. W części czwartej zawarta jest analiza 

strategiczna gminy, zawierająca silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. W części 

piątej zostały wskazane cele strategiczne i podporządkowane im kierunki działań.  

W rozdziale szóstym zaprezentowano opis monitorowania, wdrażania i ewaluacji 

Strategii. Rozdział siódmy opisuje źródła finansowania oraz czas realizacji. 

  

 Strategia została opracowana przez zespół złożony z pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej przy wsparciu innych osób i instytucji. Pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych oraz opracowania i realizacji dokumentów strategicznych. 

 Prace nad dokumentem odbywały się w okresie obowiązywania stanu epidemii 

Covid-19, co znacznie ograniczyło możliwości współpracy pomiędzy instytucjami, 

organizacji spotkań roboczych, warsztatów oraz spotkań otwartych z mieszkańcami.  

Bazę do opracowania diagnozy społecznej zawartej w strategii stanowiły 

dokumenty zastane w postaci materiałów i analizy statystycznych gromadzonych przez 

Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje z terenu gminy 

Uścimów. Ponadto wykorzystano dane przekazane przez Komendę Powiatową Policji  

w Lubartowie oraz dane statystyczne udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny 

na portalach Bank Danych Lokalnych oraz Strateg. Na każdym etapie prac nad 

strategią, propozycje jej zapisów były konsultowane z poszczególnymi 

interesariuszami. 

W ramach działań angażujących mieszkańców gminy została przeprowadzona 

ankieta dotycząca problemów społecznych w gminie, w której wzięło udział łącznie 109 

mieszkańców gminy, w tym 60 kobiet oraz 49 mężczyzn. 

 

Rysunek 1 Ankietowani ze względu na wiek i płeć 

Ankietowani ze 

względu na płeć i wiek 
Kobiety Mężczyźni  Ogółem 

do 19 lat 2 4 6 

20-39 lat 24 21 45 
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40-59 lat 25 15 40 

60-69 lat 5 7 12 

70 i więcej 4 2 6 

Łącznie 60 49 109 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani reprezentowali różny poziom wykształcenia w tym: 

- podstawowe - 14 osób 

- gimnazjalne – 10 osób 

- zasadnicze zawodowe 20 osób 

- średnie 26 osób 

- policealne 10 osób 

- wyższe 28 osób. 

 

Ze względu na główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego, ankietowani 

reprezentowali następujące grupy:  

- praca na własny rachunek (własna działalność gospodarcza) – 8 osób 

- praca we własnym gospodarstwie rolnym - 17 osób 

- pracownik - 42 osoby 

- praca sezonowa/dorywcza/"na czarno" - 9 osób 

- emerytura/renta - 17 osób 

- osoba bezrobotna - 8 osób 

- uczeń/student - 9 osób. 

 

 Projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym  

w dniach ………………2021 r. poprzez zamieszczenie projektu dokumentu na stronie 

internetowej gminy. W toku konsultacji społecznych wpłynęło …. uwag. Zespół roboczy 

dokonał analizy wszystkich uwag, a następnie …. uwzględnił lub częściowo uwzględnił, 

a …. odrzucił ze względu na niezasadność lub nieadekwatność. 
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Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów z zakresu polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań 

będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 

finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli 

administracji samorządowej i partnerów społecznych, a zwłaszcza organizacji 

pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. 

1. PODSTAWY PRAWNE 

1.1 Ustawy 

Niniejsza Strategia jako wieloletni dokument programowy, jest spójna z innymi 

programami dziedzinowymi obowiązującymi na szczeblu gminnym oraz dokumentami 

strategicznymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

    i   przeciwdziałaniu  alkoholizmowi. 

4. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

    pracy.  

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.  

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

    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

10. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.  

11. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym  

      zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.  
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12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

      i o wolontariacie.  

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  

     zastępczej. 

 

1.2 Dokumenty strategiczne 

 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 

 

Dokument określający główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju 

społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju,  

z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Strategia powstawała w latach 

2011-2012. Uwzględnia uwarunkowania wynikające ze zdarzeń i zmian w otoczeniu 

społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w tym okresie. Opiera się również na 

diagnozie sytuacji wewnętrznej, przedstawionej w raporcie Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe z 2009 roku, w stosunku do diagnozy z lat 2008 –2009 uzupełnione zostały 

o elementy, które wiążą się z trwającym na świecie i w Europie kryzysem finansowym 

i spowolnieniem gospodarczym. Głównym celem określonym w dokumencie jest 

poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak  

i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Z diagnozy przedstawionej w 2009 r. 

wynika, że rozwój Polski powinien odbywać się w trzech obszarach strategicznych 

równocześnie. 

 

Do każdego z obszarów przedstawiono również kierunki interwencji, czyli działań do 

podjęcia w perspektywie do 2030 r. służących osiągnięciu celu głównego Strategii.  

I. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki (modernizacja): 

1.1 Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna  

1.2 Polska Cyfrowa  
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1.3 Kapitał ludzki  

1.4 Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II. Równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzja): 

2.1 Rozwój regionalny  

2.2 Transport  

III. Efektywność i sprawność państwa (efektywność) 

3.1 Kapitał społeczny  

3.2 Sprawne państwo 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020  
(z perspektywą do 2030 r.)  
 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów 

14 lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze 

średnio-i długofalowej polityki gospodarczej. Głównym celem Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Oczekiwanym efektem realizacji 

Strategii w perspektywie długookresowej dla obywateli będzie wzrost ich dochodów 

oraz poprawa jakości życia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych warunków 

bytowych, przede wszystkim dla rodzin; zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji  

i szkoleń, podwyższających kwalifikacje i kompetencje obywateli; wzrost zatrudnienia 

i lepsze jakościowo miejsca pracy; poprawa dostępu do infrastruktury; zapewnienie 

odpowiedniej opieki medycznej, poprawiającej zdrowotność obywateli; 

satysfakcjonującego stanu środowiska oraz poczucia bezpieczeństwa. 

Najważniejsze efekty długookresowe dla gospodarki to przede wszystkim zmiana 

struktury PKB Polski w wyniku zwiększenia roli innowacji w jego tworzeniu.  

Przyczyni się to do szybszej konwergencji dochodów Polaków do poziomu średniej Unii 

Europejskiej. W sferze instytucjonalnej efektem realizacji Strategii będzie państwo 

bardziej przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców, co będzie przejawiało się  

w poprawie jakości funkcjonowania jego organów i poszczególnych instytucji służących 

rozwojowi. W sferze społecznej efekty realizacji Strategii to ograniczenie wykluczenia 
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społecznego i ubóstwa oraz wszelkiego rodzaju nierówności społecznych, a także 

budowa silnego kapitału społecznego i zwiększenie jego roli w rozwoju. 

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030. Dokument stanowi odpowiedź na 

wyzwania, jakie stoją przed Polską, w zakresie lepszego wykorzystania potencjału 

ludzkiego i zapewnienia spójności społecznej. Do wyzwań tych należy uczynienie  

z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do życia, rozwijania wiedzy i podejmowania 

pracy, a w konsekwencji lokowania inwestycji oraz tworzenie większej liczby trwałych 

miejsc pracy. Rozwój kapitału ludzkiego i spójności społecznej przyczynia się do 

pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności 

gospodarki. Celem głównym strategii jest wzrost kapitału ludzkiego i spójności 

społecznej w Polsce. Strategia wyznacza cztery cele szczegółowe do realizacji, których 

osiągnięcie powinno przyczynić się do rozwiązania najważniejszych problemów, 

których doświadcza polska gospodarka i polskie społeczeństwo, tj. niedostatecznych 

kompetencji, niewystarczającej opieki zdrowotnej, problemów demograficznych oraz 

ubóstwa. 

Ze względu na realizację działań w obszarze polityki społecznej, najistotniejsze są cele: 

Cel 3: Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

Cel4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług  

        świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne. 

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego do 2030 roku (SRKS 2030) 

       SRKS 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym zorientowanym na 

wykorzystanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego. SRKS 2030 jest jedną  

z dziewięciu strategii zintegrowanych realizujących Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), rozwijając 

określone w niej postanowienia. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia 

społecznego i kulturalnego Polaków, poprzez wdrażanie działań w trzech zasadniczych 

obszarach: Współdziałanie, Kultura oraz Kreatywność. SRKS 2030 wspiera realizację 

celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym; poziomie unijnym, 

szczególnie w kontekście priorytetów ujętych w dokumentach programowych UE 

(Europa 2020) oraz na poziomie ONZ, głównie w kontekście celów zrównoważonego 

rozwoju ujętych w Agendzie 2030. SRKS 2030 stanowi kontynuację  
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i aktualizację Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, obowiązującej w latach 

2013-2020.SRKS 2030 opiera się na trzech obszarach tematycznych, dla   których 

zostały sformułowane wyzwania znajdujące odzwierciedlenie w czterech celach 

szczegółowych:  

Cel 1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne  

Cel 2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich  

Cel 3. Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez sektory kultury  

          i kreatywne. 

 

Do pełnej realizacji wszystkich celów niezbędne jest współdziałanie różnych 

podmiotów aktywnych w sferze społecznej – podmiotów publicznych, organizacji 

społecznych, administracji   samorządowej czy podmiotów prywatnych. 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2023. Ekonomia 
społeczna i solidarna. 

  

W dokumencie krajowym zidentyfikowano następujący cel główny:  

Do roku 2023 podmioty ekonomii społecznej i solidarnej będą ważnym elementem 

aktywizacji i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

dostarczycielami usług użyteczności publicznej i realizatorami zadań z zakresu rozwoju 

lokalnego.  

     Zgodnie z zapisami Programu osiągnięcie celów Programu będzie możliwe dzięki 

realizacji działań mieszczących się w ramach pięciu kluczowych priorytetów oraz 

dziewiętnastu kierunków interwencji publicznej. Priorytety i kierunki zostały określone 

na podstawie analizy celów, które mają realizować oraz na podstawie 

zidentyfikowanych potrzeb sektora ekonomii społecznej.  

Cel operacyjny 1: Odpowiedzialna wspólnota – sposób realizacji tego celu zawiera 

Priorytet I, w którym w warstwie merytorycznej główny akcent, w kontekście 

odpowiedzialnej wspólnoty, położony jest na realizację usług prozatrudnieniowych  

i usług użyteczności publicznej jako determinant rozwoju ekonomii społecznej; 

Priorytet III odnosi się do uwarunkowań w zakresie tworzenia sieci współpracy oraz 

wspierania animacji lokalnej; Priorytet V określa miejsce i rolę edukacji na rzecz 

rozwoju odpowiedzialnej wspólnoty.   
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Cel operacyjny 2: Otoczenie – realizowany jest za pomocą instrumentów, zadań  

i rekomendacji zawartych w Priorytetach II i III, dotyczących tworzenia przyjaznego 

otoczenia prawnego, organizacyjnego i finansowego (infrastrukturalne oparcie dla 

rozwoju sektora ekonomii społecznej); Priorytet I określa preferencje dla rozwoju 

służące realizacji celu operacyjnego 2- Otoczenie.   

Cel operacyjny 3: Przywództwo – realizowany jest za pomocą środków i propozycji 

rozwiązań systemowych zawartych w Priorytecie IV, obejmujących kwestie koordynacji 

działań na poziomie krajowym i regionalnym, kwestie włączenia ekonomii społecznej 

w główny nurt polityk publicznych, problematykę wsparcia dla działań sieciujących  

i rzeczniczych sektora ekonomii społecznej oraz mechanizmów opisanych w Priorytecie 

III, w zakresie budowy sieci współpracy i w Priorytecie V, w zakresie upowszechniania 

kompetencji.  

Cel operacyjny 4: Kompetencje – realizowany jest za pomocą ustalonych kierunków 

działań zawartych w Priorytecie V, obejmujących kwestie świadomościowe, edukacyjne 

i kompetencyjne na rzecz ekonomii społecznej. Wszystkie priorytety, działania  

i konkretne kierunki interwencji zostały określone w taki sposób, aby można było 

precyzyjnie określić zadania do wykonania oraz metodę ich oceny. 

 

Program Rządowy Dostępność Plus 2018-2025  

Program Dostępność Plus jest programem rządowym ukierunkowanym na 

zapewnienie skoordynowanych, wieloaspektowych i systemowych działań w celu 

podniesienia jakości i zapewnienia niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, 

w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie 

mobilności lub percepcji. W programie przewidziano do realizacji projekty ujęte  

w ramach 44 działań przypisanych do 8 obszarów interwencji: architektura, transport, 

edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. 

Realizowane projekty finansowane są z różnych źródeł: funduszy UE i EOG, ze środków 

JST, Budżetu Państwa, funduszy celowych (PFRON) oraz ze środków prywatnych. 

Realizacja założeń programu przewidziana jest na lata 2018-2025. 
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Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 
 

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 jest 

dokumentem samorządu województwa ukierunkowanym na realizację polityki rozwoju 

województwa w zakresie wspierania i prowadzenie działań na rzecz integracji 

społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ma charakter dokumentu 

regionalnego. Taka relacja pozwala na przygotowanie na poziomie gmin i powiatów 

wielu dokumentów strategicznych i projektów, które umożliwiać będą aplikowanie 

przez podmioty społeczne i samorządowe o różne formy wsparcia, w tym finansowe, 

na realizację lokalnych inicjatyw z zakresu włączenia społecznego.  

W wyniku tych prac zostały zdefiniowane dla Województwa Lubelskiego następujące 

obszary strategiczne polityki społecznej:  

1. Bezrobocie i bierność zawodowa. Ubóstwo i dziedziczenie biedy.  

2. Starzejące się społeczeństwo.  

3. Wsparcie dziecka i rodziny.  

4. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami.  

5. Zdrowie psychiczne.  

6. Rozwój społeczności lokalnej.  

7. Ekonomia społeczna i solidarna.   

 

Celem głównym Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 

2021–2030 jest wspieranie działań i rozwój instytucji służących zabezpieczeniu 

podstawowych potrzeb mieszkańców województwa lubelskiego, a także integracja 

społeczeństwa regionu poprzez wzmocnienie aktywności mieszkańców i współdziałanie 

instytucji publicznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. 
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY UŚCIMÓW 

2.1 Położenie gminy  

 

Gmina Uścimów jest gminą wiejską. Położona jest w północnej części województwa 

lubelskiego, w powiecie lubartowskim. Odległość od Lublina wynosi ok. 50 kilometrów, 

od Lubartowa oraz sąsiednich miast powiatowych – Łęcznej i Parczewa ok. 25 

kilometrów. Gmina położona jest w pewnym oddaleniu od głównych, krajowych  

i wojewódzkich sieci komunikacyjnych – żaden z głównych szlaków drogowych nie 

przebiega przez jej obszar, przez co gmina jest słabiej skomunikowana z Lublinem  

i innymi, ważnymi ośrodkami miejskimi regionu.   

 

Rysunek 2 Położenie gminy Uścimów na mapie województwa lubelskiego 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcim%C3%B3w_(gmina)#/media/Plik:Lub_Lubartowski_Uscimow.png 
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Gmina Uścimów sąsiaduje z gminami: Dębowa Kłoda, Sosnowica, Ludwin, Ostrów 

Lubelski, Parczew. Siedzibą gminy jest miejscowość Stary Uścimów. Obszar gminy 

podzielony jest na 11 sołectw: 

• Drozdówka 

• Głębokie 

• Krasne 

• Maśluchy 

• Nowa Jedlanka 

• Nowy Uścimów 

• Ochoża 

• Orzechów-Kolonia 

• Rudka Starościńska 

• Stara Jedlanka 

• Stary Uścimów. 

Rysunek 3 Mapa gminy Uścimów 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Bcim%C3%B3w_(gmina) 
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2.2 Sytuacja demograficzna 

Liczba mieszkańców 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 XII 2019 roku 

ludność faktycznie zamieszkałą gminę Uścimów wynosiła 3 162 osób. Na podstawie 

analizy danych na temat ludności z lat 2010-2019 można zauważyć, że ich liczba  

w gminie ulegała ciągłemu i systematycznemu zmniejszaniu. W skali 10 lat w gminie 

ubyło 221 mieszkańców (około 6,5%).  

 

Wykres 1.  Liczba mieszkańców. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Portalu Strateg GUS. 

Współczynnik feminizacji 

Z analizy danych za lata 2010-2019 wynika, że w badanym utrzymywała się nieznaczna 

przewaga kobiet (z wyjątkiem lat 2010 oraz 2013 z minimalną przewagą mężczyzn), 

która systematycznie się zwiększała.  
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Wykres 2.  Liczba ludności ze względu na płeć. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

Na dzień 31.12.2019 r. gminę Uścimów zamieszkiwało 1569 mężczyzn oraz 1593 

kobiet, co stanowiło 50,37% ogółu mieszkańców gminy. W przeliczeniu na 100 

mężczyzn wskaźnik feminizacji wynosił 102. Stopień feminizacji w gminie, powiecie 

i województwie obrazuje poniższa tabela:  

 
Tabela 1.  Porównanie współczynnika feminizacji w roku 2019. 

 Liczba kobiet na 100 mężczyzn 

gmina Uścimów 102 

powiat lubartowski 105 

województwo lubelskie 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Wskaźnik feminizacji w gminie Uścimów jest niższy zarówno od średniej powiatowej 

jak i wojewódzkiej.  
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Ruch naturalny 

Z analiz z lat 2010-2019 liczba mieszkańców stale się zmniejszała. Bezpośredni 

wpływ na ten proces miało przede wszystkim ujemny przyrost naturalny a także 

ujemne saldo migracji.  

 

Zarówno liczba małżeństw, liczba zgonów, a także liczba urodzeń żywych 

ulegały w badanym okresie pewnym wahaniom. Można zaobserwować wyraźny trend 

w postaci spadku liczby zawartych małżeństw. Pomimo istotnych wahań, przez cały 

badany okres utrzymywała się wyraźna przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń 

żywych. 

 
Tabela 2.  Ruch naturalny w gminie Uścimów w latach 2010-2019 

Rok Liczba małżeństw 
Liczba urodzeń 
żywych 

Liczba zgonów 

2010 25 32 58 

2011 22 37 38 

2012 20 32 46 

2013 16 40 46 

2014 22 22 44 

2015 12 27 32 

2016 27 28 41 

2017 11 35 63 

2018 15 32 56 

2019 9 18 46 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych oraz portalu Strateg GUS. 

 

Przyrost naturalny 

Przyrost naturalny w gminie Uścimów przez cały badany okres 2010-2019 r. był 

ujemny. Największy spadek (o 28 osób) zanotowano w latach 2017 oraz 2019.  

Z poniższego wykresu wynika, że można zaobserwować systematyczny trend 

spadkowy. W kolejnych latach ta tendencja może spowodować stale pogłębiający się 

ujemny przyrost naturalny, co może mieć negatywny wpływ na sytuację 

demograficzną, gospodarczą i społeczną w gminie. 
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Wykres 3.  Przyrost naturalny w gminie Uścimów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Migracje 

Istotny wpływ na liczbę ludności w latach 2010-2019 w gminie Uścimów miała 

także różnica między napływem a odpływem mieszkańców w danym roku. W tym 

przypadku dane przedstawiające saldo migracji wewnętrznych już od 2011 roku 

notowały stale ujemny wskaźnik (w roku 2015 wynik jest zerowy, wynika on jednak  

z braku pełnych danych udostępnionych przez GUS).  
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Wykres 4.  Saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w gminie Uścimów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Strateg GUS. 

 

Struktura wiekowa mieszkańców 

Ważna dla przyszłej kondycji demograficznej jest struktura wiekowa 

mieszkańców. Duża liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest jednym z warunków 

rozwoju gminy w przyszłości. Z danych GUS wynika, że w roku 2019 udział ludności  

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym wynosił 

odpowiednio: 17,6%, 60,5% oraz 21,9%.  

 

Tabela 3.  Struktura wiekowa mieszkańców gminy Uścimów w roku 2019. 

Ludność w wieku Udział % w ogólnej liczbie mieszkańców 

przedprodukcyjnym 17,6% 

produkcyjnym 60,5% 

poprodukcyjnym 21,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Liczba ludności w podziale na główne grupy wiekowe jest mniej korzystna  

od podobnego zestawienia w powiecie lubartowskim oraz porównywalna z sytuacją  

w całym województwie lubelskim. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w powiecie 

wynosił 18,4%, a w województwie 17,6%. Udział osób w wieku produkcyjnym  

w powiecie lubartowskim wynosił 60,4%, a w całym województwie lubelskim 60,1%. 

W przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym odsetek ten wynosił – odpowiednio 

21,3% dla powiatu oraz 22,3% dla województwa. 

 
Wykres 5.  Procentowa struktura ludności w podziale na główne grupy wiekowe  

                   w roku 2019. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 6.  Struktura wiekowa ludności w latach 2010-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Ze względu na niekorzystne czynniki demograficzne (niski przyrost naturalny, 

migracje), w okresie obowiązywania niniejszej Strategii można spodziewać się dalszego 

pogłębiania tego trendu i dalszego zwiększenia obciążenia demograficznego, co będzie 

wpływać negatywnie na sytuację gospodarczą w gminie oraz na sytuację materialną 

mieszkańców. 

 

Wykres 7.  Wskaźnik obciążenia demograficznego. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

2.3 Infrastruktura techniczna 

Dostępność komunikacyjna to zespół czynników, które wpływają na łatwość 

dotarcia do danego miejsca. Od czasów historycznych położenie w pobliżu głównych 

szlaków handlowych wpływało na rozwój społeczności. W dzisiejszych czasach jednym 

z głównych czynników świadczących o stopniu dostępności komunikacyjnej jest 

odległość od głównych szlaków drogowych i kolejowych, portów, lotnisk oraz miast  

o znaczeniu ponadlokalnym. 
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Gmina Uścimów położona jest w pewnym oddaleniu od głównych, krajowych  

i wojewódzkich sieci komunikacyjnych - żaden z głównych szlaków drogowych nie 

przebiega przez jej obszar, przez co gmina jest słabiej skomunikowana z Lublinem  

i innymi, ważnymi ośrodkami miejskimi regionu. Przez gminę nie przechodzi żadna linia 

kolejowa. 

 

Rysunek 4.  Położenie gminy Uścimów względem sieci dróg wojewódzkich. 

 
Źródło: maps.google.com 
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2.4 Gospodarka 

Gospodarka Gminy Uścimów jest zdominowana przez rolnictwo.  

W zagospodarowaniu gminnych gruntów zdecydowanie przeważają użytki rolne, które 

zajmują 71% powierzchni gminy. Lesistość obszaru (stosunek lasów do całkowitej 

powierzchni terenu) wynosi 22% i jest niższa od średniej dla kraju (ok. 29%), 

natomiast jest zbliżona do średniej regionalnej (ok. 23%).  

 

Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne – 4289 ha 

(57,5%). Cechą charakterystyczną obszaru gminy Uścimów jest fakt, iż bardzo duży 

udział w jego powierzchni posiadają łąki i pastwiska, łącznie stanowią one jedną trzecią 

(32,5%) wszystkich użytków rolnych. Wynika to z faktu, iż na obszarze gminy 

występuje wiele terenów podmokłych, które nie nadają się do wykorzystania pod 

uprawy, natomiast tworzą dobre warunki dla rozwoju roślin polnych i trawiastych. 

  

Gmina Uścimów charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi i dobrym 

stanem środowiska naturalnego. Na jej terenie nie funkcjonują zakłady przemysłu 

ciężkiego lub inne typy działalności, które groziłyby znaczną degradacją walorów 

naturalnych. Na terenie gminy Uścimów ustanowione zostały prawne formy ochrony 

przyrody. Około 55% powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego 

Pojezierze Łęczyńskie, pozostała część obszaru należy do jego otuliny. 

 

Cały obszar gminy charakteryzuje piękna przyroda, naturalne skupiska roślinności 

oraz jeziora pochodzenia krasowego, których na terenie gminy jest aż dziewięć,  

a zajmują ponad 26 km2 powierzchni jej obszaru. Atrakcyjne położenie, przepiękne 

widoki, nieskażone środowisko - wszystko to stwarza doskonałe warunki do rozwoju 

turystyki. W sezonie letnim na terenie gminy znajduje się prawie 1400 miejsc 

noclegowych.   
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Od roku 2011 liczba prowadzonych działalności gospodarczych na terenie gminy 

utrzymuje umiarkowaną tendencje wzrostową, co obrazuje poniższy wykres. 

 
Wykres 8.  Liczba podmiotów gospodarki na 1000 ludności.  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 

2.5 Sytuacja na rynku pracy 

Liczba osób pracujących w gminie Uścimów na przestrzeni lat 2010-2019 ulegała 

nieznacznym wahaniom. Wskaźnik ten w roku 2010 wynosił 64, natomiast w 2019 r. 

osiągnął 70 pracujących na 1000 mieszkańców. W badanym okresie nastąpiła zatem 

nieznaczna poprawa w kwestii liczby osób pracujących w gminie. 
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Wykres 9. Osoby pracujące.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
Dane dotyczące zatrudnienia w rozbiciu na płeć za lata 2010-2019 wskazują na 

stale zwiększające się zatrudnienie wśród kobiet oraz spadające zatrudnienie wśród 

mężczyzn, które przez większość badanego okresu pozostawały na niższym poziomie.  

 

Wykres 10.  Osoby pracujące wg. podziału na płeć. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wskaźnik bezrobocia mówi dużo o ogólnej kondycji gospodarczej na danym 

obszarze. Z analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie za lata 2010-

2019 wynika, że liczba bezrobotnych w danym okresie spadła, a zwłaszcza w latach 

2014-2019 nastąpił coroczny i wyraźny spadek. Utrzymanie tego trendu może 

przyczynić się do poprawy sytuacji osób i rodzin z terenu gminy oraz zmniejszenia skali 

występowania innych problemów społecznych, takich jak m.in. ubóstwo.  

 

Wykres 11.  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Uścimów.  

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 
 

Analiza danych dotyczących liczby osób bezrobotnych ze względu na płeć za lata 2010-

2019 wskazuje na stale utrzymujący się wyższy poziom bezrobocia wśród mężczyzn, 

który również ulegał większym wahaniom.  
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Wykres 12.  Osoby bezrobotne ze względu na płeć. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 13.  Podstawowa opieka zdrowotna - porady. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

SZKOLNICTWO 

Na terenie Gminy Uścimów funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Starym Uścimowie, a także Szkoła Podstawowa w Nowej 

Jedlance prowadzona od 2015 roku przez Fundację Akademia Umiejętności w Lublinie. 

Dane dotyczących liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Starym Uścimowie wyraźnie 

wskazują na dość stabilną liczbę dzieci w tej placówce.  

Wykres 14.  Uczniowie szkół podstawowych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Do Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance w roku szkolnym 2019/2020 

uczęszczało zaś 42 dzieci, w tym uczniowie klas I-VIII oraz przedszkola. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

Nad bezpieczeństwem na terenie gminy Uścimów czuwa Komenda Powiatowa 

Policji, w Lubartowie. Statystyki przestępstw stwierdzonych w latach 2017-2019 

wskazują na niewielki wzrost przestępczości w badanym okresie. Wśród najczęściej 

stwierdzanych przestępstw znajdują się przestępstwa przeciwko rodzinie, a także 

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Najbardziej zagrożone miejsca na terenie 

gminy Uścimów pod względem notowanych zdarzeń o charakterze kryminalnym,  

to miejscowości Stary Uścimów oraz Krasne. 

 

Rok Liczba przestępstw stwierdzonych 

2017 21 

2018 27 

2019 28 

   Źródło: Raporty o Stanie Gminy za 2019 rok oraz za 2018 rok. 

 

Na terenie gminy Uścimów funkcjonuje 8 jednostek ochotniczych straży 

pożarnych w miejscowościach Krasne, Maśluchy, Nowa Jedlanka, Rudka Starościańska, 

Głębokie, Nowy Uścimów, Drozdówka, Stara Jedlanka.  

 Działalność OSP na terenie gminy przyczynia się do zwiększenia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego oraz do propagowania kultury i krzewienia tradycji. 

 

2.7 Organizacje pozarządowe 

Zgodnie z informacjami Krajowego Rejestru Sądowego, na terenie gminy Uścimów 

funkcjonują następujące organizacje pozarządowe: 

• Ludowy Klub Sportowy „WODNIK” Uścimów 
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• „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej” w Starym Uścimowie 

• „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Uścimowianki” w Starym Uścimowie 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Starościanki” w Rudce Starościańskiej 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Krasnalki” w Krasnem 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Maśluchach 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Podlasianki” w Starej Jedlanki 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Orzechów Kolonii. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego odbywa się zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności. Opisywana współpraca 

odbywa się w dwóch formach: współpracy o charakterze finansowym oraz współpracy 

o charakterze pozafinansowym. Zasady współpracy samorządu gminnego z NGO 

regulują roczne programy współpracy gminy Uścimów z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

W ramach rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

przekazano następujące dotacje: 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2020 r.  

- „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej” w Starym Uścimowie – 7 000,00 

- Ludowy Klub Sportowy „WODNIK” Uścimów – 20 000,00 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2019 r.  

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - "Aktywni mieszkańcy  

    Gminy Uścimów – 7 000,00 

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - "Święto pieczonego  

    ziemniaka” – 10 000,00 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 33 
 

- „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej” w Starym Uścimowie- Wspieranie  

    kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego – 15 000,00 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2018 r.  

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - „Sportowo i zdrowo  

     w naszej Gminie” – 10 000,00 

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - „Gminny Dzień dziecka”  

    – 7 500,00 

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - „Wesoło i rodzinnie  

     spędzamy wolny czas” – 2 500,00 

- „Stowarzyszenie Przystań Uścimów” w Starym Uścimowie - „Wesoło i rodzinne  

     spędzamy wolny czas” – 5 000,00 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2017 r.  

- Stowarzyszenie Przystań Uścimów w Starym Uścimowie – „Sportowo i aktywnie”  

   – 8 000,00 

- Stowarzyszenie Przystań Uścimów w Starym Uścimowie – Gminny Dzień dziecka  

   – 7 000,00 

- Stowarzyszenie Przystań Uścimów w Starym Uścimowie – Praktyczna droga  

    do mistrzostwa w wybranym zawodzie – 3 000,00 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej- Organizacja II pleneru rzeźbiarskiego  

   – 5000,00 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej- Prowadzenie chóru męskiego  

    „Pojezierze” - 4 9990,54 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej – „Wycieczka krajoznawcza” Po ścieżkach  

   Poleskiego – 3 000,00 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych w 2016 r.  

- Ludowy Klub Sportowy "WODNIK" w Starym Uścimowie- Wspieranie  

    i upowszechnianie kultury fizycznej – 8 000,00 

- Stowarzyszenie Przystań Uścimów w Starym Uścimowie - Organizacja Gminnego Dnia 

    Dziecka - 4 000,00 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 34 
 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej - Organizacja II pleneru rzeźbiarskiego  

    – 4000,00 

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej - Prowadzenie chóru męskiego  

   „ Pojezierze” – 6 000,00 

3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE  

3.1  Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Starym Uścimowie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie realizuje swoje zadania                                

w oparciu o ustawę z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.0.1876 tj.). 

 

 Zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze 

obowiązkowym określone w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej obejmują: 

1) 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; 

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej; 

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 niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 35 
 

podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków 

publicznych; 

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 opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10) praca socjalna; 

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

w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                     

z zaburzeniami psychicznymi; 

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 

13) dożywianie dzieci; 

14) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

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

mieszkańca gminy   w tym domu; 

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

zakładu karnego; 

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

19) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 

środków na wynagrodzenia pracowników; 

19) przyznawania i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Do zadań własnych gminy należy: 

 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 36 
 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 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 oraz realizacji Programu Aktywizacja  

i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

 

Zadania zlecone gminie określone w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 

obejmują: 

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 ekologiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych 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 oraz 

zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

POMOC SPOŁECZNA – RODZAJE ŚWIADCZEŃ I POWODY UDZIELANIA POMOCY. 
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Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej, zarówno własnych 

jak i zleconych spoczywa na gminie.  

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art.7 ustawy o pomocy społecznej): 

 

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego zawłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 

całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; 

12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

14. alkoholizmu lub narkomanii; 

15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

16. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł. 

2. Osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł. 

 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA POMOC SPOŁECZNĄ W RAMACH BUDŻETU GMINY 

UŚCIMÓW 
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Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów  

i rozchodów uchwalany w formie uchwały budżetowej przyjmowanej na podstawie 

zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.  

Na jego podstawie gmina może prowadzić swoją gospodarkę finansową w sposób 

jawny i samodzielny.   

 

Analiza wydatków gminy może przynieść wiele informacji na temat rozwoju 

danego obszaru. Polityka finansowa samorządu dzieli się na: wydatki bieżące oraz 

wydatki majątkowe. Środki na część zadań są przekazywane z budżetu państwa  

w formie subwencji na ich realizację. Dzieję się tak np. w przypadku subwencji 

oświatowej, przeznaczanej według algorytmu ustalanego przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej na jedno dziecko uczęszczające do placówki będącej pod nadzorem gminy. 

W przypadku, gdy przeznaczona subwencja nie pokrywa wszystkich potrzeb systemu 

oświaty, samorząd musi dołożyć brakującą kwotę ze swoich środków.  

Stały i systematyczny wzrost dochodów, ale i wydatków wynika zarówno  

z wzrostu gospodarczego całego kraju jak i również pojawienia się możliwości 

finansowania działań ze środków Unii Europejskiej. Wskazana sytuacja dotyczy nie 

tylko całości dochodów budżetu, ale również poszczególnych jego części składowych, 

czego przykładem są rosnące wydatki na pomoc społeczną.  

 

Analiza wydatków gminy Uścimów w latach 2017-2019 wskazuje na stały wzrost 

poziomu wydatków na pomoc społeczną i inne działy związane z polityką społeczną.  

Szczególne znaczenie w strukturze wydatków w tym okresie ma dział 855 - Rodzina, 

co jest związane z rozpoczęciem realizacji programu 500+ i wypłatą świadczenia 

wychowawczego. Największe wydatki zanotowano w 2019 roku, co stanowiło niemal 

20% wydatków budżetu gminy. Wydatki na oświatę i wychowanie, które w latach 

2017-2018 zamknęły się minimalnie niższymi wydatkami, w roku 2019 stanowiły 

największy wydatek w tej grupie. Prognozuje się stale rosnący poziom wydatków na 

pomoc społeczną i politykę społeczną w kolejnych latach.  
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Tabela.  Struktura wydatków budżetu Gminy Uścimów w latach 2017-2019  

                   w wybranych działach (w zł). 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

OGÓŁEM 12.382.971,00 15.239.763,74 21.246.351,98 

oświata i wychowanie 3.112.840,82 3.053.222,74 4.595.201,64 

edukacyjna opieka 

wychowawcza 
41.277,00 53.550,00 48.093,40 

pomoc społeczna 592.075,77 726.733,77 738.715,38 

rodzina 3.564.995,69 3.513.627,50 4.042.972,72 

ochrona zdrowia 44.879,58 59.558,81 51.588,78 

Pozostałe działy 5.026.902,14 7.833.070,92 11.769.780,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OPS 

 

W roku 2019 kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 7 osób w tym:  

• kierownik,  

• 3 pracowników socjalnych,  

• 2 pracowników do świadczeń z zadań zleconych,  

• księgowa.  

 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej sześciu pracowników 

posiada wykształcenie wyższe i jeden wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia  

w zawodzie pracownika socjalnego posiada jeden pracownik socjalny. Wśród 

pracowników dwie osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

Ponadto Ośrodek zatrudnia na umowę-zlecenie osobę do opieki nad osobami starszymi 

wymagającymi usług opiekuńczych. 

 

ZADANIA WŁASNE 
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W ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej realizowano następujące 

świadczenia: 

Zasiłek stały  

W przepisach ustawy o pomocy społecznej określono warunki otrzymania 

zasiłku stałego, który należy się dla pełnoletniej osoby, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium 

dochodu, odpowiednio dla: 

⚫ dla osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie,  

⚫ w przypadku rodziny – różnicy między kryterium dochodowym na osobę  

w rodzinie, a faktycznym jej dochodem.  

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu 

uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje. 

             Z powyższego świadczenia skorzystało 11 osób na kwotę 67 051 zł.  

Składka na ubezpieczenia zdrowotne  

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały), niepodlegające temu 

ubezpieczeniu z innego tytułu.  

           W roku 2019 opłacano składki za 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy 

społecznej na łączna kwotę 5 932 zł. 

 

Zasiłek okresowy   

 

Przysługuje z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego.  

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 
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Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zasiłek 

okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego: 

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (kryterium dochodowym osoby 

samotnie gospodarującej jest kwota 701,00 zł od 01.10.2018 roku), 

• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny 

(kryterium dochodowym na osobę w rodzinie jest kwota 528,00 zł  

od 01.10.2018 r.). 

Zasiłek okresowy ustala się: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między 

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł, 

• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 

rodziny a dochodem tej rodziny. 

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między: 

• kryterium osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 

• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

 

W 2019 roku z powyższego świadczenia skorzystało 44 rodzin na kwotę 59 674 

zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 320 zł, świadczenie wypłacano rodzinie 

(osobie) średnio przez 4 miesiące w roku.  

 

Zasiłek celowy, w tym specjalny zasiłek celowy   

 

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być 

przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 42 
 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów 

pogrzebu. 

  

Na realizację tego zadania w 2019 r. wydatkowano kwotę na zasiłki własne 

celowe kwotę 5 210 zł, w tym: zasiłek na zakup żywności (1 480 zł) zasiłek specjalny 

(600 zł) 2 zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

(2 000 zł) sprawienie pogrzebu (1 130 zł). 

Pomoc dla uczniów z Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

  Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc 

taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki 

otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium 

dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń  

z pomocy społecznej. 

 

W 2019 roku z niniejszego programu skorzystało 206 osób na łączną kwotę 

90 000 zł w tym 72 000 zł dotacja z budżetu państwa (80 %) i 18 000 zł środki własne 

(20 %) z tego: dzieci i młodzież korzystająca z posiłku to 102 osoby na kwotę 59 298 

zł (47 438zł dotacja i 11 860 zł własne) oraz 59 osób z zasiłków celowych na zakup 

żywności na kwotę 30 702 zł (24 562 zł dotacja i 6 140 zł własne). 

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia 

w domu pomocy społecznej. 

 W/w forma pomocy jest zadaniem własnym gminy, środki na realizację pomocy 

pochodzą z budżetu gminy. 

 Zgodnie z ustawą obowiązani do ponoszenia kosztów są: 
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• mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku 

osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 

70% tego dochodu, 

• małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie 

art.103  

• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –  

w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy 

społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione wyżej. 

 

 W 2019 r. ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 49 063 zł za pobyt 

2 osób w Domu Pomocy Społecznej. 

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych  

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także 

wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. 

 

W 2019 roku 5 osób korzystało z usług opiekuńczych. Usługi wykonywały dwie 

opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznych zatrudnione na umowę-zlecenie. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Uścimów w sprawie określenia szczegółowych zasad 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, osoby korzystające z usług ponoszą 

częściową odpłatność, w zależności od dochodu jaki faktycznie posiadają.    

W 2019 r. do kasy gminy wpłynęło 9 886 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze, 

co stanowi 40,65 % kosztów jakie gmina poniosła, tj. 24 323 zł. 
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Tabela 1.  Realizacja zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy 

                   społecznej w 2019 r.  

Formy pomocy 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba osób  

w rodzinach 

Kwota 

świadczeń 

Zasiłki stałe  11 12 67051 

w tym przyznane 

dla osoby: 

samotnie 

gospodarującej 

10 10 66523 

Zasiłki okresowe 44 92 59674 

w tym przyznane  

z powodu: 

bezrobocia 

39 82 54567 

 długotrwałej 

 choroby 
2 2 1002 

 

niepełnosprawności 
4 9 4105 

Posiłek 102 244 59298 

Usługi opiekuńcze 5 6 24323 

Zasiłki celowe 

i w naturze 
61 144 32782 

Odpłatność za 

pobyt w DPS 
2 2 49063 

Praca socjalna x 425 x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

 

ZADANIA ZLECONE 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Uścimowie realizuje również 

między innymi zadania wynikające z: 

• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 
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Świadczenia rodzinne 

Głównym kryterium do otrzymania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy jest 

wysokość dochodu netto osiągniętego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.  

W przeliczeniu na osobę nie może on przekraczać 674 zł lub 764 zł, jeżeli członek rodziny, 

na którego przysługują świadczenia rodzinne legitymuje się orzeczeniem  

o niepełnosprawności. Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest, oprócz 

konieczności spełnienia kryterium dochodowego przewidzianego do uzyskania zasiłku 

rodzinnego, również od spełnienia szczegółowych kryteriów obowiązujących dla 

poszczególnych dodatków.  

Świadczenia rodzinne, koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.  

           W 2019 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 189 518 zł. dla 118 rodzin. Koszt 

obsługi stanowi 3% wypłaconych świadczeń i wyniósł 32 956 zł. Kwotę przeznaczono na 

częściowe wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych  

i druków, delegacje służbowe, obsługę bankową itp. 

Fundusz alimentacyjny 

 Pomoc państwa w postaci funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą  

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, adresowana 

jest do dzieci uprawnionych do świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, 

którego egzekucja jest bezskuteczna. 

Fundusz alimentacyjny przysługuje: 

1. osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, 

2. albo do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole 

lub szkole wyższej, 

3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. 

Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie  

nie przekracza kwoty 800 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują  

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł na osobę 

uprawniona.            
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                 W 2019 roku na świadczenia wydatkowano 72 500 zł dla 11 rodzin. Koszt 

obsługi stanowi 3% wypłaconych świadczeń i wyniósł 2 175 zł. 

Świadczenia wychowawcze 

Świadczenie wychowawcze (w ramach tzw. Programu 500+) jest przyznawane 

na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci 

do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie to 

wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.  

           W 2019 roku na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 672 253 zł dla 218 

rodzin, w tym koszt obsługi stanowi kwotę 34 847 zł, który przeznaczono na częściowe 

wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków, 

szkolenie pracownika i delegacje służbowe, obsługę bankową itp. 

Dobry start 

Rządowy program „Dobry start” (tzw. 300+) został wprowadzony na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 

zł przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku 

życia, a dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez 

nie 24 roku życia.   

 

           W 2019 roku na w/w świadczenia wydatkowano 119 040 zł dla 384 dzieci,  

w tym koszt obsługi tego zadania (czyli 10 zł za przyznane świadczenie), który stanowił 

kwotę 3 840 zł, przeznaczoną na dodatki dla osób realizujące zadanie. 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

(troje dzieci i więcej) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in.  

z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 
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Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie, a od 1 stycznia 2019 roku 

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać nie tylko obecni rodzice trójki lub więcej dzieci, 

ale również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

 

W 2019 roku wydano 160 kart dla 74 rodzin, z kwoty przeznaczonej na obsługę 

tego zadania tzn. 510 zł dokonano zakupu materiałów biurowych. 

 

3.2 Charakterystyka grup objętych pomocą społeczną 

 

Tabela 5.  Powody przyznania pomocy klientom OPS Stary Uścimów w latach 2015-2019. 

Powód trudnej 
sytuacji życiowej 

Liczba osób w rodzinach 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ubóstwo 257 263 280 277 233 

Sieroctwo 3 3 3 3 0 

Bezdomność 2 1 1 0 0 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

134 137 171 185 145 

W tym: 
121 123 146 150 109 

Wielodzietność 

Bezrobocie 173 155 152 139 129 

Niepełnosprawność 90 70 71 55 51 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

46 45 40 61 30 

Bezradność w 
sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  
i prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego - ogółem 

33 40 43 29 24 
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W tym: 
17 31 26 17 13 

Rodziny niepełne 

Rodziny 
wielodzietne 

7 0 7 7 7 

Przemoc w rodzinie 0 0 4 0 0 

Potrzeba ochrony ofiar 
handlu ludźmi 

0 0 0 0 0 

Alkoholizm 11 14 15 11 6 

Narkomania 0 0 0 0 0 

Trudności w 
przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego 

0 0 1 2 0 

Trudności  
w integracji osób, 
które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

0 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 6 16 9 5 5 

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

0 0 0 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS.  
 

 

Najczęściej występującą przyczyną, dla której mieszkańcy gminy Uścimów 

wnioskują o wsparcie z systemu pomocy społecznej jest ubóstwo (dotyczy 233 osób  

w rodzinach), a także potrzeba ochrony macierzyństwa (145 osób w rodzinach). 

Kolejnym powodem przyznawania pomocy jest bezrobocie (129 osób w rodzinach). 

Wśród najważniejszych przyczyn wnioskowania o pomoc należy również wskazać 

trudności związane z długotrwałą lub ciężką chorobą, a także niepełnosprawność. 

 

Rzeczywista skala występowania poszczególnych problemów społecznych 

będących przyczyną występowania danych osób lub rodzin jest jednak bardzo trudna 

do oszacowania. Wiele z niekorzystnych zjawisk społecznych pozostaje ukryta.  
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Dotyczy to w szczególności problemu alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie, której 

skala występowania jest z pewnością wyższa od oficjalnych statystyk. Wynika to  

z trudności w rozpoznawaniu przemocy domowej. W środowisku wiejskim ofiary 

przemocy domowej ciągle rzadko zwracają się o pomoc lub interwencję.  

 

Wykres 16.  Powody przyznania pomocy rodzinom w gminie Uścimów w 2019 roku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

 

Wyniki ankiety skierowanej do mieszkańców wskazują, że za najpilniejsze do 

rozwiązania mieszkańcy gminy Uścimów wskazują problemy społeczne rodzin oraz 

problemy społeczne dzieci i młodzieży.   

 

233; 37%

145; 23%

129; 21%

51; 8%
30; 5%

24; 4%

6; 1%5; 1%

Powody przyznania pomocy rodzinom 
w gminie Uścimów w 2019 r. 

(liczba osób w rodzinach)

Ubóstwo

Ochrona macierzyństwa

Bezrobocie

Niepełnosprawność

Choroba

Bezradność

Alkoholizm

pozostałe
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Wykres. Które Pani/Pana zdaniem z wymienionych obszarów problemów społecznych  

                   w gminie wymagają pilnego rozwiązania?  

 

 

 

 

Analizując problemy społeczne występujące w gminie, warto zwrócić uwagę na 

charakterystyczną grupę osób starszych. Ze względu na uwarunkowania 

demograficzne, grupa ta będzie się w kolejnych latach systematycznie zwiększała,  

a zatem jej problemy będą stanowiły coraz większe wyzwanie dla władz i społeczności 

gminy. Wśród najważniejszych problemów społecznych, z którymi borykają się osoby 

starsze, ankietowani wskazują przede wszystkim choroby oraz samotność.  

 

Rodziny
35%

Dzieci i młodzież
20%

Osoby starsze
17%

Osoby z 
niepełnosprawnościa

mi
6%

Opieka zdrowotna
22%

Problemy dotyczące którego z wymienionych obszarów 
problemów społecznych w gminie wymagają pilnego 

rozwiązania?

Rodziny

Dzieci i młodzież

Osoby starsze

Osoby z niepełnosprawnościami

Opieka zdrowotna
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Wykres. Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się osoby starsze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubóstwo
14%

Choroby
31%

Niepełnosprawność
13%

Samotność
27%

Brak opieki ze strony 
rodziny

14%

Niedostosowanie 
społeczne

1%

Z jakimi problemami społecznymi najczęściej borykają się osoby 
starsze?
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Wykres. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinien podjąć samorząd gminny,  

               aby ograniczyć obszary problemów społecznych? 

 

 

 

 

 

organizowanie pomocy w 
zakładaniu działalności 

gospodarczej 
8%

tworzenie warunków do 
powstawania nowych 

miejsc pracy 
23%

likwidacja barier 
architektonicznych 

10%

dłuższe godziny działania 
przedszkoli 

15%

organizowanie prac 
społecznie użytecznych, 

interwencyjnych i 
publicznych 

13%

ograniczenie dostępności 
alkoholu 

7%

prowadzenie punktu 
poradnictwa 

specjalistycznego 
(prawnego i 

psychologicznego) 
15%

zapewnienie schronienia 
osobom doznającym 

przemocy 
9%

Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinien podjąć samorząd gminny, 
aby ograniczyć obszary problemów społecznych?

organizowanie pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej

tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy

likwidacja barier architektonicznych

dłuższe godziny działania przedszkoli

organizowanie prac społecznie użytecznych, interwencyjnych i publicznych

ograniczenie dostępności alkoholu

prowadzenie punktu poradnictwa specjalistycznego (prawnego i psychologicznego)

zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy
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3.3   Identyfikacja najważniejszych problemów   

społecznych 

Ubóstwo 

Pojęcie ubóstwa odnosi się do osób, rodzin lub grup osób, których środki są 

ograniczone w takim stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane 

minimum w kraju zamieszkania. Ubóstwo dotyka ludzi, których sytuacja wskazuje na 

niezaspokojenie większości podstawowych potrzeb życiowych (jedzenie, ubranie, 

mieszkanie, zdrowie, bezpieczeństwo), a także potrzeb ponadpodstawowych, takich 

jak kultura, oświata, wypoczynek. 

 
Wykres 17.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS z powodu ubóstwa w latach 

2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

 
Jak wskazują dane Ośrodka Pomocy Społecznej, ubóstwo 

jest najpoważniejszym problemem społecznym w gminie Uścimów. W ostatnich latach 

liczba rodzin nim dotkniętych lekko się zwiększyła. Ubóstwo niezmiennie stanowi 

najczęstszy powód przyznania pomocy.  
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Zróżnicowana skala udzielanej corocznie pomocy społecznej oraz trudności  

w definiowaniu zjawiska ubóstwa, nie pozwalają na jednoznaczne określenie jak 

wielkiej grupy mieszkańców dotyczy. 

Bezrobocie 

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi 

zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego 

zatrudnienia z różnych powodów. 

Bezrobocie jest przyczyną degradacji ekonomicznej osób nim dotkniętych oraz 

ich rodzin. Gwałtowny spadek dochodów spowodowany utratą pracy doprowadza do 

wymuszonego ograniczania lub rezygnacji z zaspokajania niektórych potrzeb, a także 

zmusza do korzystania z finansowej i rzeczowej pomocy z zewnątrz, co często 

doprowadza do narastania spirali zadłużenia. 

 

Najdotkliwiej skutki bezrobocia w płaszczyźnie ekonomicznej odczuwają rodziny 

wielodzietne oraz niepełne. Utrata jedynego żywiciela rodziny oznacza natychmiastowe 

pogorszenie warunków życia. Skutki bezrobocia rodziców nie tylko zmieniają sytuację 

dzieci, ale często mogą negatywnie wpłynąć na ich przyszłe losy w związku  

z ograniczonymi możliwościami realizacji planów edukacyjnych. 

 

Grupą szczególnie zagrożoną skutkami bezrobocia jest młodzież,  

a w szczególności absolwenci. Bezrobocie zniekształca proces aktywizacji zawodowej 

młodych ludzi. Bezrobocie ma w tej grupie osób skutki nie tylko ekonomiczne, ale może 

mieć również skutki w postaci zakłóceń w sferze psychospołecznej. Bezczynność  

i nieuregulowany tryb życia wyzwalają w młodzieży zachowania dewiacyjne  

i patologiczne, które prowadzą do narastania kolejnych problemów społecznych, takich 

jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, czy wzrost przestępczości.2 

 

 

 
2 Polityka społeczna, pod red. A. Kurzynowskiego, Warszawa 2003, s. 103. 
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Wykres 19.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS z powodu bezrobocia  

                         w latach 2015-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

 
Dane Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują, że bezrobocie stanowi jeden  

z najważniejszych powodów przyznawania pomocy mieszkańcom gminy Uścimów. 

W ostatnich latach liczba rodzin nim dotkniętych pozostaje na dość stałym, dość 

wysokim poziomie. W roku 2019 wsparciem z tytułu bezrobocia zostały objęte 52 

rodziny z terenu gminy. Zjawisko bezrobocia, ze względu na to, że jest ono powodem 

narastania kolejnych problemów społecznych, wymaga szczególnej uwagi oraz 

interwencji. 

Niepełnosprawność 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnymi są osoby, 

których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza 

zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie:  

o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niesprawności, albo orzeczenie  

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a jeżeli nie ukończyły 16 roku życia 

– orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności.  
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Polska jest krajem o bardzo wysokiej i narastającej liczbie osób niepełnosprawnych. 

To zjawisko nabiera coraz większej rangi wśród problemów społecznych także na 

terenie gminy Uścimów.  

Wykres 18.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS z powodu  

                       w latach 2015-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

 
Z powyższych danych wynika, że zwłaszcza w latach 2015-2019 liczba rodzin, 

które uzyskały pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu niepełnosprawności 

pozostaje dość stabilna.  

Z danych PZON wynika, że w latach 2015-2019 liczba orzeczeń o niepełnosprawności 

wydanych mieszkańcom gminy Uścimów ulegała nieznacznym wahaniom (poza rokiem 

2015, gdzie wydano aż 43 orzeczenia.   

 

Tabela. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców gminy Uścimów 

w latach 2015-2019 

Liczba wydanych orzeczeń 2015 2016 2017 2018 2019 

przed 16-tym rokiem życia             4 7 6 11 4 

po 16-tym roku życia                    39 20 15 20 25 

RAZEM                                           43 27 21 31 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZON w Lubartowie. 
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      Prognozuje się, że ze względu na zjawisko starzenia się społeczeństwa, liczba osób 

dotkniętych problemem niepełnosprawności, w kolejnych latach będzie nieznacznie 

wzrastać. 

Długotrwała lub ciężka choroba 

Długotrwała lub ciężka choroba stanowi również zagrożenie dla sytuacji 

materialnej członka rodziny jak i osoby samotnej. Walka z chorobą nie tylko powoduje 

konieczność często kosztownego leczenia, lecz także może wykluczyć osobę chorą  

z rynku pracy, pozbawiając środków do życia. Dane OPS za lata 2015-2019 dotyczące 

rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu choroby wskazują, iż jest to 

istotny problem społeczny dla mieszkańców gminy.  

 
Wykres 20.  Liczba rodzin korzystających ze wsparcia OPS z powodu długotrwałej  

                        lub ciężkiej choroby w latach 2015-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OPS. 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

Liczba rodzin oraz liczba osób w rodzinach, którym przyznano wsparcie z powodu 

potrzeby ochrony macierzyństwa, w latach 2015-2018 ulegała stałemu wzrostowi,  

by w roku 2019 odnotować spadek.   
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Średnia łączna liczba osób w rodzinach korzystających z tego świadczenia wskazuje na 

to, że jest to bardzo istotny problem społeczny w gminie.  

 
 

3.4 Prognoza zmian w zakresie objętym strategią 

Prognoza zmian w zakresie objętym Strategią, na podstawie powyższych 

wyników badań dokumentów oraz wiedzy i doświadczenia zespołu tworzącego 

strategię wskazuje na to, że w kolejnych latach: 

- w dalszym ciągu liczba mieszkańców gminy będzie spadać, będą nasilały się 

niekorzystne tendencje przyrostu naturalnego oraz saldo migracji zewnętrznych, 

- dalszym zmianom ulegnie struktura demograficzna mieszkańców: wzrośnie liczba 

osób w wieku poprodukcyjnym, stale będzie się zmniejszać liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W związku z tym zwiększeniu ulegnie wskaźnik obciążenia 

demograficznego, co przyniesie kolejne niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne, 

- liczba osób korzystających z pomocy społecznej powinna stale rosnąć, zwłaszcza  

z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej ciężkiej choroby. W przypadku 

wystąpienia poważnego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią  
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COVID-19, należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na wsparcie z powodu 

bezrobocia oraz ubóstwa. 

Należy zaznaczyć, że niniejszy dokument powstawał w okresie trwania stanu epidemii 

Covid-19, który w przyszłości może przynieść wiele niekorzystnych zmian, zwłaszcza  

w obszarze gospodarki, rynku pracy oraz sytuacji materialnej mieszkańców. W związku 

z tym, prognozowanie w tych obszarach na podstawie danych historycznych niesie  

za sobą większe ryzyko błędu. 

 

4. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT (jej nazwa to akronim angielskich słów: Strengths – mocne 

strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse i Threats – zagrożenia) jest 

jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych służących 

porządkowaniu informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania 

strategicznego.  

W przypadku strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu 

pomocy społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować 

potencjał, jakim się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby 

odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Poniższa analiza została przeprowadzona z udziałem przedstawicieli samorządu 

gminy, w oparciu o wnioski z przeprowadzonej diagnozy problemów społecznych oraz 

wiedzę i doświadczenie zespołu przygotowującego Strategię. 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 60 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

✓ Czyste środowisko naturalne  

i atrakcyjność turystyczna gminy 

✓ Zaangażowanie pracowników 

OPS w działalność na rzecz 

problematyki społecznej 

Funkcjonowanie organizacji 

pozarządowych na terenie gminy 

✓ Sprzyjające warunki dla 

tworzenia małych 

„przedsiębiorstw rodzinnych”  

✓ Działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

 

 Niekorzystne trendy 

demograficzne (systematyczny 

spadek liczby ludności 

w gminie) Ujemne saldo 

przyrostu naturalnego oraz 

migracji, wysoki wskaźnik 

obciążenia demograficznego) 

 Bierność i roszczeniowa postawa 

klientów pomocy społecznej 

 Ograniczony dostęp do transportu 

publicznego (wykluczenie 

transportowe) 

 Niewystarczające środki finansowe 

na pomoc społeczną 

 Niezadowalający poziom życia 

mieszkańców, zubożenie 

społeczeństwa 

 Uzależnienie gospodarki i rynku 

pracy od słabo wydajnego 

rolnictwa 

  Zjawisko bezrobocia ukrytego 

 Brak możliwości podjęcia stałej 

pracy zarobkowej w przemyśle, 

Brak miejsc pracy dla osób wysoko 

wykwalifikowanych 

 Słabo rozwinięta branża 

turystyczna 

 Duży udział mieszkańców 

korzystających z pomocy 

społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców ogółem 
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 Brak satysfakcjonującej współpracy 

z rodzinami osób uzależnionych 

(współuzależnienie) 

 Niewystarczająca infrastruktura 

sportowa i rekreacyjna. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

✓ Wykorzystanie środków 

zewnętrznych (unijnych  

i krajowych) w nowej 

perspektywie finansowej 2021-

2027, zwłaszcza na cele 

społeczne 

✓ Rozwój organizacji 

pozarządowych, działających  

w sferze społecznej 

✓ Rozwój przedsiębiorczości 

społecznej, możliwość 

pozyskiwania środków na 

zatrudnienie socjalne ze środków 

UE 

✓ Wzrost popularności turystyki 

weekendowej, krajoznawczej 

i agroturystyki 

✓ Dalszy rozwój turystyki oraz 

agroturystyki na terenie gminy 

✓ Rozwój rolnictwa ekologicznego. 

 

 Dalsze pogorszenie sytuacji 

demograficznej (starzenie się  

i wyludnianie gminy) 

 Długotrwałe skutki 

gospodarcze, społeczne 

i zdrowotne spowodowane 

pandemią Covid-19 (kryzys 

gospodarczy i wzrost bezrobocia 

spowodowany pandemią Covid-19; 

pogorszenie stanu zdrowia  

i zdrowia psychicznego 

mieszkańców gminy spowodowany 

długotrwałym stanem zagrożenia 

epidemicznego) 

 Zwiększanie się liczby osób 

korzystających z pomocy 

społecznej  

 Zwiększenie poziomu 

bezrobocia 

 Realny spadek nakładów na służbę 

zdrowia i pomoc społeczną 

 Zanieczyszczenie środowiska 

obszarów sąsiednich, zagrażające 

atrakcyjności turystycznej  

i komfortowi życia w gminie 
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 Brak aktywności organizacji 

pozarządowych w działających  

w sferze integracji społecznej 

 Ograniczony potencjał inwestorów 

w regionie 

 Przekazywanie samorządowi gminy 

nowych zadań bez zabezpieczenia 

finansowego i materiałowego 

(ograniczone możliwości działań) 

 Wysoka liczba rodzin z problemem 

niewydolności wychowawczej oraz 

zapewnienia środków materialnych 

rodzinie 

 „Uzależnienie się” beneficjentów  

od pomocy społecznej. 

 

Analiza SWOT wskazuje najważniejsze zasoby, ograniczenia i potencjały 

rozwojowe gminy. Wśród najważniejszych silnych stron gminy należy wskazać 

położenie i atrakcyjność turystyczną gminy, która jest częściowo wykorzystana  

do celów rozwoju turystyki i rozwoju rynku pracy. Najważniejsze słabe strony, które 

należy ograniczać lub minimalizować w celu kontynuowania rozwoju społecznego 

gminy to przede wszystkim problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, 

wyludnienie), które powodują większe wydatki na pomoc społeczną, bezrobocie oraz 

niekorzystna struktura gospodarki, zbyt silnie uzależnionej od rolnictwa. 

Najważniejsze szanse rozwojowe dla gminy to przede wszystkim możliwość 

wykorzystania środków zewnętrznych z funduszy unijnych na prowadzenie działań  

w celu rozwiązywania problemów społecznych. Wśród najważniejszych zagrożeń, 

których należy unikać lub marginalizować należy wskazać przede wszystkim dalszy 

odpływ mieszkańców z terenu gminy, który może nasilić również problemy związane 

ze starzeniem się społeczeństwa. Nie bez znaczenia są również długotrwałe skutki 

gospodarcze i społeczne stanu epidemii Covid-19. 
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5. ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE 

5.1 Misja 

 

Misją społeczną Gminy Uścimów jest:  

 

Tworzenie warunków do spełniania aspiracji społeczno-zawodowych oraz 

podnoszenia jakości życia mieszkańców. 

 

5.2 Wizja 

 

Wizja społeczna Gminy Uścimów to:  

 

Gmina przyjazna do życia dla wszystkich pokoleń 
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5.3 Cel główny 

 
 

5.4 Cele szczegółowe 

 

 

Rysunek 5. Cele szczegółowe Strategii  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Integracja społeczna osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem

Cel szczegółowy 1. Wsparcie dla rodzin, w szczególności 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem

Cel szczegółowy 2.

Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych 
dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

Cel szczegółowy 3.

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
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Rysunek 6.  Działania w ramach 1 celu szczegółowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Rysunek 7.  Działania w ramach 2 celu szczegółowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

Cel szczegółowy 1. 

Wsparcie dla rodzin, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem

Realizacja 
programów i 

projektów na rzecz 
wsparcia 

materialnego rodzin 
najuboższych

Rozwój 
poradnictwa 

specjalistycznego 
dla rodzin

Podniesienie 
jakości i 

dostępności usług 
w zakresie opieki 
nad dziećmi oraz 

edukacji

Cel szczegółowy 2. 

Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

Aktywizacja 
społeczna osób 

starszych i 
niepełnosprawnych 

Realizacja usług 
opiekuńczych dla 
osób starszych i 

niepełnosprawnych

Likwidacja 
barier 

funkcjonalnych
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Rysunek 8.  Działania w ramach 3 celu szczegółowego. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Cel szczegółowy 3. 

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 

Realizacja 
instrumentów 

aktywnej integracji 
dla osób 

bezrobotnych i 
nieaktywnych 
zawodowych

Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości 

oraz  
przedsiębiorczości 

społecznej

Aktywizacja 
zawodowa osób 

niepełnosprawnych
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Tabela. Cel szczegółowy 1. Wsparcie dla rodzin, w szczególności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  

 

L.p. Działania 
Harmonogram 
wdrażania 
działań 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródła 
finansowania 

Wskaźniki 
osiągania celu 

Źródła 
danych 

1. 

Realizacja 
programów  
i projektów na rzecz 
wsparcia 
materialnego rodzin 
najuboższych 

Działanie ciągłe OPS, NGO 
Budżet Gminy; środki 

zewnętrzne 

Liczba rodzin 
objętych wsparciem; 

Liczba 
zrealizowanych 

programów  
i projektów 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 

2. 

Podniesienie jakości  
i dostępności usług 
w zakresie opieki 
nad dziećmi oraz 
edukacji 

 

Działanie ciągłe UG, OPS, NGO 
Budżet Gminy; środki 

zewnętrzne 

Liczba dostępnych 
usług; Liczba osób 
objętych wsparciem 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 

3. 
Rozwój poradnictwa 
specjalistycznego 
dla rodzin 

Działanie ciągłe OPS, UG, NGO 
Budżet Gminy; środki 

zewnętrzne 

Liczba udzielonych 
porad; Liczba osób 

korzystających  
z porad 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 
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Cel szczegółowy 2. Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych  

 

L.p. Działania 
Harmonogram 
wdrażania 
działań 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Źródła 
finansowania 

Wskaźniki osiągania 
celu 

Źródła danych 

1. 

Aktywizacja 
społeczna osób 
starszych  

 

Działanie ciągłe UG, OPS, NGO 
Budżet Gminy; 

środki 
zewnętrzne 

Liczba programów 
aktywizacji; Liczba 

osób objętych 
wsparciem 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 

2. 

Zapewnienie usług 
opiekuńczych dla 
osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Działanie ciągłe  UG, OPS, NGO 
Budżet Gminy; 

środki 
zewnętrzne 

Liczba dostępnych 
usług; Liczba osób 
objętych wsparciem 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 

1. 
Likwidacja barier 
funkcjonalnych 

Działanie ciągłe 
UG, PCPR, OPS, 

PFRON 

PFRON; PCPR; 
Budżet Gminy; 

środki 
zewnętrzne 

Liczba i rodzaj 
zlikwidowanych barier 

funkcjonalnych; 

Liczba osób objętych 
wsparciem 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących 
zadanie 
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Cel szczegółowy 3. Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  

 

L.p. Działania 
Harmonogra
m wdrażania 
działań 

Podmiot 
odpowiedzialny 
działania 

Źródła 
finansowani
a 

Wskaźniki osiągania 
celu 

Źródła danych 

1. 

Realizacja 
instrumentów 
aktywnej integracji 
dla osób 
bezrobotnych  
i nieaktywnych 
zawodowych 

Działanie ciągłe OPS, PUP, NGO 

Budżet Gminy; 
Budżet 

powiatu; 
środki 

zewnętrzne 

Liczba zawartych 
kontraktów socjalnych; 

Liczba zrealizowanych 
kontraktów socjalnych; 
Liczba zrealizowanych 

projektów 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących zadanie 

2. 

Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości 
oraz 
przedsiębiorczości 
społecznej 

Działanie ciągłe OPS, NGO 
Środki 

zewnętrzne 
Liczba podmiotów 

ekonomii społecznej 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących zadanie 

3. 3 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych 

Działanie ciągłe OPS, PCPR, PUP 

Budżet Gminy; 
Budżet 

Powiatu; 
środki 

zewnętrzne 

Liczba programów 
aktywizacji zawodowej; 

Liczba uczestników 
programów 

Dokumentacja 
podmiotów 

realizujących zadanie 
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6. MONITORING, WDRAŻANIE I EWALUACJA 

STRATEGII 

 

Na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem 

wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Cele i zadania realizowane będą przy współpracy społeczności 

lokalnej oraz różnego typu instytucji i organizacji. Dla powodzenia przyjętych założeń 

niezwykle istotna będzie ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów, 

aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w gminie oraz dostępne środki na 

finansowanie zadań wynikających ze Strategii. 

 

Postępy w realizacji strategii będą na bieżąco monitorowane przez zespół 

monitorujący, powołany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Monitorowanie 

pozwoli na ocenę oczekiwanych wyników przyjętych zadań, w razie konieczności 

umożliwi zdiagnozowanie konieczności dokonania niezbędnych korekt.  

 

Monitoringiem i ewaluacją objęte będą postępy w realizacji Strategii na dwóch 

poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych  

i strategicznych. Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zostanie 

przeprowadzony w oparciu o wskaźniki finansowe i ilościowe. Bazą informacji 

statystycznej, zbieranej na potrzeby wskaźników monitorowania będzie przede 

wszystkim Bank Danych Lokalnych GUS. Poza tym bazę tą będą stanowiły informacje 

i dane Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy oraz innych instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy. Źródłem danych służących w celu monitoringu Strategii 

może być także ankieta.  

 

 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 71 
 

Ocena realizacji Strategii odbywać się będzie:  

▪ na bieżąco w trakcie realizacji strategii i wykonywania poszczególnych zadań  

▪ po jego zakończeniu. 

 

Poziom osiągania każdego celu szczegółowego będzie mierzony dwukrotnie 

(badanie ewaluacyjne na koniec 2024 roku oraz na koniec okresu realizacji Strategii), 

a poszczególnych działań w ramach monitoringu na koniec każdego roku 

kalendarzowego. Istotny element systemu monitorowania stanowić będzie 

sporządzanie rocznego sprawozdania wraz ze wskazaniem działań zrealizowanych oraz 

ewentualnych problemów z realizacją zadań wraz z opisem podjętych działań na rzecz 

ich przezwyciężenia. 

 

Ewaluacja Strategii to systematyczna i obiektywna jej ocena – jej zaplanowania, 

wdrożenia i rezultatów. Celem ewaluacji Strategii jest określenie adekwatności i stopnia 

osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości.   

Rekomendacje i wnioski formułowane będą w oparciu o określone standardy i kryteria.   

Główne kryteria ewaluacji: 

▪ Trafność - to stopień w jakim cele przedsięwzięcia są zgodne z wymaganiami 

beneficjenta, potrzebami lokalnymi oraz politykami i priorytetami partnerów. 

Projekt/zadanie musi wynikać z rzeczywistych potrzeb lokalnych.   

▪ Efektywność - to ocena właściwego przekształcania zasobów, ludzi, czasu itd. 

w efekty; efektywność koncentruje się na relacji między produktami, rezultatami 

i/lub oddziaływaniem i środkami (w szczególności finansowymi) przeznaczonymi 

do ich uzyskania. 

▪ Skuteczność - to stopień, w jakim przedsięwzięcie osiągnęło (lub ma osiągnąć) 

cele przy uwzględnieniu stopnia ważności tych celów; skuteczność porównuje 

to co zostało zrobione z tym co pierwotnie planowano.    

▪ Użyteczność - to wszystkie konsekwencje wdrożenia Strategii – krótko  

i długoterminowe, bezpośrednie i pośrednie, pozytywne i negatywne, 

przewidziane i nieprzewidziane; oddziaływanie jest miernikiem oceny szerszych 

konsekwencji na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym.   
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▪ Trwałość - to stopień jakim efekty Strategii oddziaływają po jego zakończeniu; 

to prawdopodobieństwo kontynuacji tych efektów w długim odstępie czasu; 

trwałość może być oceniana z punktu widzenia możliwości jej utrzymania  

i rozbudowy w przyszłości. 

Realizacja ewaluacji weźmie pod uwagę następujące fazy cyklu procesu ewaluacji:  

1. projektowanie ewaluacji (strukturalizacja) – szczegółowe określenie kryteriów  

i elementów ewaluacji, wybór narzędzi obserwacji i zestawu wskaźników;  

2. pozyskiwanie danych – zebranie danych koniecznych do analizy (danych 

administracyjnych – dokumentacji Strategii, danych pierwotnych i wtórnych, 

wywiady z uczestnikami i beneficjentami);  

3. analiza danych – interpretacja zebranych danych (zestawienie danych i ich 

porównanie), analiza wykorzystująca takie narzędzia, jak weryfikacja hipotez, 

analiza przyczynowo- skutkowa, itd. – przy zastosowaniu metod statystycznych 

i innych;  

4. formułowanie ocen – ocena efektów Strategii w odniesieniu do wcześniej 

sformułowanych pytań ewaluacyjnych. 

Najważniejszym produktem badania ewaluacyjnego będzie raport ewaluacyjny, 

który będzie podstawą do akceptacji wyników prac zespołu ewaluacyjnego. 

Zastosowana zostanie następująca struktura raportu ewaluacyjnego: 

▪  podsumowanie,  

▪  tekst główny raportu,  

▪ wnioski i zalecenia,  

▪  aneksy,  

▪  zakres zadań wykonawcy,  

▪  zastosowana metodologia,   

▪  lista konsultowanych osób i organizacji,  

▪  harmonogram badania, 

▪  wykaz dokumentacji wykorzystanej przy ocenie. 



 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Uścimów na lata 2021-2027 
 

 

Strona | 73 
 

Aktualizacja Strategii będzie dokonywana w wyniku monitoringu zjawisk 

społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby wynikające  

z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Długookresowy charakter 

planowania strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego 

śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich 

uwzględnienia w strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w zapisach strategii jest 

niezbędne.  

 

W trakcie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty 

dotyczące tych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, których w okresie 

opracowywania strategii nie przewidziano.  

W przypadku wykazania potrzeby aktualizacji Strategii, Wójt Gminy wskaże skład 

zespołu ds. aktualizacji, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej wersji 

dokumentu, zgodnie z rekomendacjami z badania ewaluacyjnego. Możliwy jest również 

nadzwyczajny tryb aktualizacji Strategii (tzw. aktualizacja ad hoc), gdy zmiany prawne 

czy inne wykażą konieczność dostosowania dokumentu do realizacji zadań bieżących 

lub pozyskiwania środków zewnętrznych. 
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7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII 

Podstawowym źródłem finansowania działań wynikających z realizacji Gminnej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będą środki pochodzące z budżetu 

gminy, jednak pełna realizacja Strategii nie będzie możliwa bez zewnętrznych źródeł 

finansowania.  

Zakłada się, iż środki mające sfinansować poszczególne działania w ramach 

realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pochodzić będą  

z następujących źródeł: 

 
▪ środków własnych budżetu gminy, 

▪ dotacji z budżetu państwa, 

▪ środków z funduszy krajowych, 

▪ środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
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UWAGI KOŃCOWE 

Zapisy zawarte w strategii będą realizowane w ramach kierunków 

poszczególnych działań, w zależności od posiadanych przez samorząd i pozyskanych  

z zewnątrz środków finansowych.  

Wszystkie dokumenty programowe w zakresie lokalnej polityki społecznej 

powinny być zgodne z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami strategicznymi  

i kierunkami działań. W szczególności powinny je rozwijać i uszczegóławiać.  

Zapisy Strategii zostaną uszczegółowione w następujących dokumentach 

programowych gminy: 

 
▪ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

▪ Gminny Program Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną,  

▪ Gminny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  

▪ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,  

▪ Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

▪ Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania”, 

▪ Inne programy gminne. 

 

 


