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I.

WPROWADZENIE
Zgodnie z artykułem art. 17 pkt 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876z z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka. Strategia zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej,
określenie celów strategicznych i operacyjnych polityki społecznej oraz kierunków
niezbędnych działań, opis sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także
wskaźników realizacji działań.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który analizuje
skalę zjawisk i problemów społecznych we wspólnocie samorządowej oraz wychodzi
naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla władz lokalnych stanowi kompleksowy i
uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie
skutecznych rozwiązań w sferze społecznej. Projektowane działania służą zapobieganiu
zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w
przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych
interwencji społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2028
jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych,
które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w
szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i
wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji
ze społecznością lokalną. Strategia stanowi aktualizację i rozszerzenie obowiązującej do tej
pory Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2008-2020,
zapewniając ciągłość planowania strategicznego w obszarze polityki społecznej. Kluczową
przesłanką dla opracowania nowego dokumentu jest wysoka dynamika zmian społecznodemograficznych i gospodarczych, zachodzących w obrębie gminy, jak i w jej otoczeniu, oraz
wynikająca z tego konieczność reakcji na nowe potrzeby, oczekiwania i problemy społeczne.
Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu i
przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną (skutecznie zapobiegać i
rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na
realizację interwencji społecznych.
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1. Regulacje prawne i merytoryczne w zakresie opracowania Strategii.
Podstawę do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Księżpol na lata 2021-2028 stanowi art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zm. ) w brzmieniu: „Do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”
Różnorodność problemów społecznych występujących na terenie Gminy Księżpol
powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny
wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie problemów społecznych w przyszłości,
jak m.in.:
• ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.);
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz.
2050);
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020
r., poz. 218 ze zm.);
• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 685);
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 821);
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.);
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz.
111 ze zm.);
• ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.
z 2020 r., poz. 808 ze zm.);
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.);
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 176);

5

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r., poz.
2085 ze zm.);
• ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 508).
2. Metodologia opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Księżpol na lata 2021-2028.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2020-2028
obejmuje wiele obszarów, kwestii i problemów, mających wpływ na jakość życia
mieszkańców gminy. Uzasadnieniem dla jej opracowania i wdrożenia jest konieczność
przeciwdziałania zagrożeniom, które uniemożliwiłyby zrównoważony rozwój.
W treści dokumentu szczególne miejsce zajmują obszary i działania umożliwiające
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Metodologia opracowania Strategii wynika głównie z treści zapisów zawartych w
art.16b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej1. Zgodnie z treścią
powołanego zapisu strategia zawiera:
1) diagnozę sytuacji społecznej;
2) prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
3) określenie:
a) celów strategicznych projektowanych zmian,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań.
Dokument strategii wskazuje także sposób monitorowania wskaźników, określa zasady
ewaluacji i aktualizacji treści zawartych w opracowaniu oraz promocji podejmowanych
działań na poziomie lokalnym.
Diagnoza sytuacji społecznej i ekonomicznej Gminy Księżpol stanowi podstawę do
określenia zasięgu i natężenia problemów społecznych występujących na obszarze Gminy.
Dla potrzeb opracowania Strategii diagnoza została przeprowadzona metodą analizy
dokumentów statystycznych obrazujących poziom życia mieszkańców i rozwój gminy
Księżpol, dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS, oraz sprawozdań MPiPS-032 ze
1

Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.
Sprawozdanie MPiPS-03 jest dokumentem statystyki publicznej, obrazującym stan problemów społecznych
przez pryzmat świadczeń pieniężnych w naturze i usługach, udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
2
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świadczeń pieniężnych i w naturze udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Księżpolu - zwany dalej GOPS – w latach 2015-2019. Do analizy danych wybrano pięcioletni
horyzont czasowy, pokazujący istotne zmiany w obszarze problemów społecznych. Do
uzupełnienia diagnozy sytuacji Gminy Księżpol wykorzystano także „Analizę zasobów
pomocy społecznej Gminy za 2019 rok”, która sporządzana jest corocznie zgodnie z treścią
art.16a przywoływanej już ustawy o pomocy społecznej, pokazując możliwości i zasoby
gminy niezbędne do rozwiązywania problemów społecznych oraz Raport o stanie gminy za
2019r.
W opracowaniu diagnozy uwzględniono zasady partycypacji społecznej, konsultując
zakres analizowanych w strategii zagadnień z przedstawicielami lokalnych instytucji
zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych oraz uzyskując opinie
przedstawicieli społeczności lokalnej na temat rodzaju i natężenia występowania problemów
społecznych.
Do definiowania problemów społecznych o podłożu ekonomicznym zastosowano
między innymi wskaźnik kwalifikacji3 do świadczeń pomocy społecznej zakładając, że osoby
i rodziny, które skorzystały z pomocy i wsparcia GOPS doświadczają rozmaitych trudności
definiowanych w kategoriach problemu społecznego (np. ubóstwa, bezrobocia), stanowią
więc obiektywnie wybraną próbę reprezentatywną spośród wszystkich mieszkańców gminy,
potwierdzającą występowanie określonego problemu społecznego. Proces identyfikacji
problemów uwzględniał także opinie lokalnych liderów, osób znaczących i specjalistów
zajmujących się zawodowo rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym pracowników
socjalnych, asystenta rodziny, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji i innych.
Prognoza zmian społecznych oparta została na szczegółowej analizie sytuacji Gminy
Księżpol oraz badaniu obszarów problemowych. Analizie poddano też możliwości
rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury i
potencjału społecznego jakim dysponuje Gmina.
W dokumencie Strategii określono cel główny, cele szczegółowe i działania niezbędne
do rozwiązania lub zminimalizowania skutków problemów społecznych, zidentyfikowanych

osobom kwalifikującym się do tych świadczeń po spełnieniu kryteriów ustalonych w ustawie z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1507 z późn. zm.).
3
Jako wskaźnik kwalifikacji uznano liczbę osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy po spełnieniu
kryterium określonego w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z późn. zm.).
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na terenie Gminy. Cele strategiczne wyznaczono zgodnie z koncepcją S.M.A.R.T4, która
zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Zgodnie z tą koncepcją sformułowane cele są
szczegółowe – zawierają konkretny a jednocześnie prosty, jednoznaczny przekaz, a ich
zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu i pozostawiać miejsca na luźną interpretację,
mierzalne tj. sformułowane tak, że można liczbowo wyrazić stopień ich realizacji lub
przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" tej realizacji, adekwatne do
możliwości wykonawców, a jednocześnie atrakcyjne dla społeczności pod względem
rezultatów, realne tj. możliwe do osiągnięcia oraz terminowe, określone konkretnym
przedziałem czasowym.
Do oszacowania wskaźników realizacji celu wykorzystano regułę CREAM5, co
oznacza, że wskaźniki określone dla danego celu i zadań niezbędnych do jego osiągnięcia są:
precyzyjne – jasno zdefiniowane i bezsporne (C‐clear), odpowiadające przedmiotowi pomiaru
i jego oceny (R‐relevant), ekonomiczne – mogą być mierzone w ramach racjonalnych kosztów
(E‐economic), adekwatne – dostarczające wystarczającej informacji na temat realizacji
strategii i postępu w procesie jej wdrażania (A‐adequate) oraz mierzalne – łatwe do zmierzenia
i podlegające niezależnej walidacji (M‐ monitorable). Kierunki zmian zostały zaplanowane z
uwzględnieniem podstawowych zasad polityki społecznej, w tym zasady pomocniczości 6,
zasady szerokiego zasięgu skutków7 oraz zasady partycypacji społecznej8. Najwięcej uwagi
poświęcono działaniom profilaktycznym i zaradczym, aby zapobiegać występowaniu sytuacji
problemowych w funkcjonowaniu społeczeństwa.
System wdrażania działań strategicznych oparto na programach o charakterze
obligatoryjnym i fakultatywnym, odnoszących się do rozwiązywania poszczególnych
problemów zdiagnozowanych na obszarze gminy Księżpol. W procesie wdrażania strategii

4

SMART (zang.Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined,) – koncepcja formułowania celów
w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się
charakteryzować poprawnie sformułowany cel.
5
CREAM (z ang. C‐clear, R‐relevant, E‐economic, A‐adequate, M‐monitorable) reguła stosowana w ramach
wdrażania projektów, programów i przedsięwzięć mających na celu uzyskanie realnej zmiany społecznej z
wykorzystaniem jak najmniejszych nakładów dla jak najlepszych rezultatów.
6
Zasada pomocniczości (inaczej zasada subsydiarności) - jedna z najważniejszych zasad pracy socjalnej,
która sprowadza się do poglądu, że obowiązkiem społeczności jest wspomaganie jej części składowych w
naturalnym rozwoju. Istotnym założeniem jest zakres tej pomocy: społeczność nie może ingerować w sprawy, z
którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, lecz jedynie tam, gdzie pomoc jest niezbędna.
7
Zasada szerokiego zasięgu skutków jako jedna z wielu identyfikowanych w obszarze polityki społecznej
zasad nakazuje podejmowanie działań, których pozytywne rezultaty (skutki) będą odczuwalne przez jak
największą liczbę odbiorców usług społecznych, bliska zasadzie powszechności.
8
Partycypacja (z łacinyparticeps - biorący udział, z ang.participation – uczestniczenie) – uczestnictwo, udział
jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji.
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przewidziano także zastosowanie różnorodnych projektów, w tym projektów socjalnych oraz
innych narzędzi wsparcia i aktywizacji adresowanych do wielu grup beneficjentów
(odbiorców działań). Proponowany system wdrażania strategii może być modyfikowany, jeśli
wystąpią uzasadnione potrzeby, a samorząd gminy podejmie stosowne uchwały.
W procesie monitorowania i oceny postępów w realizacji strategii uwzględniono
obowiązek prowadzenia statystyki publicznej oraz informowanie przedstawicieli władz o
efektach i rezultatach uzyskiwanych w trakcie wdrażania strategii w formie sprawozdań
rocznych, składanych Radzie Gminy oraz publikowanych w formach zwyczajowo przyjętych
przez samorząd.
Dokument Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata
2021-2028 podlega uchwaleniu w trybie określonym przepisami o samorządzie gminy, po
uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z przyjętymi w Gminie
procedurami.
3. Uwarunkowania strategiczne i programowe na płaszczyźnie międzynarodowej,
ogólnokrajowej i regionalnej
Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 20212028 są spójne z najważniejszymi dokumentami strategicznymi oraz założeniami polityki
społecznej Unii Europejskiej, krajowej i regionalnej.
Jednym z takich dokumentów jest unijna Strategia Europa 2020, stanowiąca
długookresową strategię rozwoju Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Celem tej strategii jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, dzięki m.in. :
• bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje;
• włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i
ograniczenie ubóstwa.
Do innych istotnie spójnych opracowań strategicznych na płaszczyźnie ogólnokrajowej
i regionalnej zaliczyć należy:
1) Długookresową Strategię Rozwoju Kraju - Polska 2030
Jednym z głównych celów Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030 jest rozwój
kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, szczególnie osób z grup ryzyka będących w
gorszym położeniu na rynku pracy, rozwój ekonomii społecznej, kształcenie ustawiczne,
poprawę dostępności zasobów mieszkaniowych, wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem,
rozwój form i metod pracy z rodziną w kryzysie, wprowadzenie nowych form opieki nad
osobami niesamodzielnymi, tworzenie modelu kompleksowego wsparcia osób starszych.
2) Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
9

Celem Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 jest rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez
wydobywanie potencjału osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu
społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Ponadto zakłada
kształtowanie postaw i kompetencji społecznych oraz wzmacnianie integracji i solidarności
społecznej.
3) Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie
Najważniejszym celem KSRR jest wykorzystanie specyficznych atutów (tzw. potencjałów
rozwojowych), które ma każdy obszar Polski, dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu,
zatrudnienia i spójności.
4) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 jest
obniżenie o 1,5 mln liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub deprywacją materialną i/lub
żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących lub o niskiej intensywności
prac.
5) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020
Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.
6) Strategię Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Przyjęta została Uchwałą Nr XXXVIII/612/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia
20 grudnia 2013 r. W dokumencie wyodrębniono siedem celów głównych:
1. Wzrost zatrudnienia i ograniczenie poziomu ubóstwa w województwie lubelskim do 2020
roku.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz
wzrost aktywności i udziału w życiu społecznym osób starszych.
3. Budowa spójnego systemu pomocy efektywnie wspierającego rodzinę w woj. lubelskim.
4. Włączenie niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego w życie społeczne.
5. Włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi w życie społeczne i zawodowe.
6. Aktywne społeczności lokalne województwa lubelskiego.
7. Budowa efektywnej ekonomii społecznej w województwie lubelskim.
8) Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Biłgoraj nr XXXVII/247/2014 z dnia 29.V.2014 r. Główną
misją strategii jest dążenie do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa poprzez wspieranie
realizacji podstawowych praw i celów życiowych jednostek i grup społecznych. Wdrażanie
10

strategii ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu integracji społeczeństwa – wolnego od
problemów wykluczenia społecznego, ubóstwa i bezrobocia.
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II. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO –DEMOGRAFICZNA GMINY KSIĘŻPOL
1. Położenie i walory naturalne gminy Księżpol
Gmina Księżpol to gmina o charakterze wiejskim. Położona jest w powiecie
biłgorajskim, w południowej części województwa lubelskiego i graniczy od strony północnej
z gminą Biłgoraj i Aleksandrów, wschodniej z gminą Łukowa, południowej z gminą
Tarnogród i od strony zachodniej z gminą Biszcza. Gmina podzielona jest na 17 sołectw. Jak
wynika z danych Urzędu Gminy Księżpol, w stanu na dzień 31.12.2019r. gminę
zamieszkiwało 6888 osób w obszarze 23 miejscowości: Borki, Budzyń, Cegielnia –
Markowicze, Gliny, Kamionka, Księżpol, Kulasze, Korchów Drugi, Korchów Pierwszy,
Markowicze, Marianka, Majdan Nowy, Majdan Stary, Nowy Lipowiec, Pawlichy, Płusy,
Przymiarki, Rakówka, Rogale, Stare Króle, Stary Lipowiec, Zanie, Zawadka, Zynie.
Gmina zajmuje obszar 142,36 km2 i jest gminą typowo rolniczą, posiadającą 3 317
gospodarstw rolnych. Użytki rolne stanowią 70 % powierzchni gminy, a lasy 23 %. W
gospodarstwach uprawia się głównie zboża, w tym kukurydze na ziarno, rzepak, ziemniaki,
truskawki, maliny, porzeczkę czarną i warzywa – ogórki, fasolkę szparagową, kapustę,
czosnek i brokuły. Jest także produkcja tytoniu. Z rolnictwa utrzymuje się tutaj około 25
procent ludności.
Na terenie gminy funkcjonuje ponad 300 firm z branży budowlanej, drzewnej,
transportowej i usługowej, a także przetwórstwa rolnego i spożywczego. Jednym z
największych zakładów jest Leier Polska S.A. Zakład Markowicze wytwarzający ceramikę
budowlaną.
Przez teren gminy przepływa rzeka Tanew. Jest to jedna z nielicznych rzek w Polsce i
Europie płynąca „na dziko”, bez regulacji koryta. Rzeka tworzy tu niezwykle malownicze
zakola i wyspy. Spotkać tu można drewniane mosty i urokliwe polne drogi. W połączeniu z
obfitą zielenią tworzy to doskonałe warunki do rajdów pieszych i rowerowych, a także
indywidualnych wędrówek.
2. Rekreacja i wypoczynek
Specyficzny mikroklimat, meandrujaca „dziko“ płynąca rzeka Tanew bardzo bogata
flora i fałna oraz olbrzymie kompleksy lasów sosnowych sprawiają, że gmina Księżpol
posiada olbrzymi potencjał do rozwoju wszelkich form wypoczynku. W celu zaspokojenia
rosnących potrzeb w zakresie zorganizowanej turystyki wyznaczono na terenie gminy trzy
szlaki rowerowe i ścieszkę edukacyjną:
1. Rowerowy Szlak im. Tadeusza Iwanowskiego, z trasą: Biłgoraj – Smólsko – Majdan
Nowy – Nowy Lipowiec – Szostaki – Podsośnina – Osuchy,
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2. Szlak Rowerowy Zaborszczyzny łączący ze sobą dwa województwa: lubelskie i
podkarpackie, w tym dwa powiaty: biłgorajski i niżański. Przebiega przez teren pięciu gmin:
Księżpol, Biszcza, Potok Górny, Krzeszów i Harasiuki,
3. Niebieski szlak rowerowy z trasą: Biłgoraj – Smólsko – Markowicze – Pisklaki – Osuchy.
4. Edukacyjna ścieżka przyrodniczo- rekreacyjna „Młodzie“, która została wyznaczona przez
Nadleśnictwo Józefów we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Księżpolu.
Gmina oferuje turystom również miejsca noclegowe i usługi gastronomiczne. Na
teremie gminy znajdują się trzy obiekty: Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja „ w Glinach,
„Pensjonat Sami Swoi“ w Kulaszach i „Pensjonat Leśna Polana“ w Starych Królach, które
oferują 41 miejsc noclegowych, oraz 500 miejsc dla korzystających z usług
gastronomicznych.
Niestety, pomimo bogatych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, gmina
Księżpol wciąż postrzegana jest jako obszar mało atrakcyjny i przyjazny dla turystów.
Głównym czynnikiem ograniczającym rozwój sektora turystyki w gminie jest mimo wszystko
niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury, w tym przede wszystkim bazy
gastronomicznej i noclegowej, niezbędnej do stworzenia kompleksowej oferty turystycznej.
Mapa położenie Gminy Księżpol na mapie województwa lubelskiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99%C5%BCpol_(gmina)

3. Demografia
Struktura demograficzna, będąca rezultatem procesów demograficznych w przeszłości,
determinuje kształtowanie się zjawisk demograficznych i społecznych w przyszłości.
Rozpoznanie istotnych cech, zjawisk i procesów społecznych jest także kontekstem dla
weryfikacji kierunków dotychczasowych działań na rzecz rozwiązywania problemów
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społecznych, a co za tym idzie umożliwia wnioskowanie dotyczące wymaganych w tym
zakresie zmian, zarówno w odniesieniu do skali interwencji, jak i jej rodzaju.
Na koniec 2019 r. liczba ludności gminy Księżpol wynosiła 6888 osób. Średnia gęstość
zaludnienia w 2019 r. na 1 km2 wynosiła 49 osób.

Wykres 1 Liczba mieszkańców Gminy Księżpol w latach 2014-2019
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
W 2019 r. liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 1101, w wieku
produkcyjnym 4568, w wieku poprodukcyjnym 1219. Zgodnie z prognozą GUS do 2020 roku
nastąpi przewaga osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym w stosunku do osób
w wieku produkcyjnym.
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Wykres 2 Liczba mieszkańców gminy Księżpol w latach 2014-2019
w wieku przedprodukcyjnym, wieku producyjnym i wieku
poprodukcyjnym
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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przedprodukcyjnym (różnica pomiędzy 2014 i 2019r wyniosła 293 osób). Natomiast wzrosła
liczba osób w wieku poprodukcyjnym (różnica między 2014r. a 2019r. wyniosła 116 osób).
Proces starzenia się społeczeństwa gminy Księżpol postępuje sukcesywnie, zgodnie z ogólną
tendencją, panującą w naszym kraju. W świetle powyższego faktu oczywistym staje się, iż
rola osób starszych w funkcjonowaniu życia społecznego będzie coraz istotniejsza, a potrzeby
i problemy tej grupy coraz silniej odczuwalne.
Wykres 3 Liczba urodzeń i liczba zgonów w gminie Księżpol
100
91

90
80
70
60

71
63

68
65

2014

2015

77

72

67

63

76
75
63

50
40
30
20
10
0
2016

2017

Liczba urodzeń w gminie Księżpol

2018

Liczba zgonów w gminie Księzpol

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Z danych zamieszczonych na powyższym wykresie wynika, że w gminie Księżpol w
latach 2014-2017 występowała przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Jednak w latach
2018-2019 nastąpił spadek liczby urodzeń dzieci a zwiększyła się liczba zgonów. W 2019 r.
urodziło się w gminie Księżpol o 4 dzieci więcej niż w 2014r.
Tabela 1. Przyrost naturalny w gminie Księżpol w latach 2014-2019
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Przyrost

8

3

9

10

-28

-1

naturalny
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w
gminie Księżpol w latach 2014-2017 był dodatni, natomiast w latach 2018-2019 był on
ujemny. W 2018r. wyniósł on aż -28.
Tabela 2. Saldo migracji w gminie Księżpol w latach 2014-2019
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo

-9

0

9

-10

-5

-42

migracji
Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Migracje ludności związane są często z sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych,
co wiąże się z poszukiwaniem nowych miejsc pracy. Prognozować można, że ujemne saldo
migracji w gminie Księżpol będzie wzrastać. Duży udział w tych zmianach mają wyjazdy do
pracy za granicę.
4. Zasoby strefy społecznej Gminy Księżpol
4.1. Gospodarka mieszkaniowa
Na przestrzeni ostatnich lat odnotować można systematyczny wzrost liczy lokali
mieszkalnych w gminie Księżpol.
Tabela 3. Liczba budynków mieszkalnych w gminie Księżpol

Budynki

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1810

1823

1839

1861

1875

1887

mieszkalne
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
W 2019r. w gminie Księżpol oddano do użytku 12 budynków mieszkalnych. Na
każdych 1000 mieszkańców przypada 287,2 budynków mieszkalnych. Jest to wartość
mniejsza od wartości dla powiatu biłgorajskiego .
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Na koniec 2019r. gmina Księżpol była właścicielem 20 mieszkań komunalnych.
4.2. Edukacja
Gmina Księżpol dysponuje dobrze rozwiniętą siecią placówek oświatowo –
wychowawczych, prowadzi przedszkola i szkoły podstawowe.
Gmina Księżpol w roku szkolnym 2019/2020 była organem prowadzącym dla
następujących placówek oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Księżpolu,
2. Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym,
3. Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym,
4. Szkoła Podstawowa w Rakówce,
5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach.
Tabela 4. Liczba uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach i w przedszkolu w
roku szkolnym 2019/2020.
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa

Oddziały

Razem

przedszkolne
Liczba

Liczba

Liczba

liczba

Liczba

liczba

uczniów

oddział.

uczniów

oddział.

uczniów

oddział.

SP w Księżpolu

190

10

27

2

217

12

SP

Majdanie

184

10

43

3

227

13

SP w Korchowie

123

8

25

1

148

9

71

7

26

2

97

9

-

-

98

4

98

4

568

35

219

12

787

47

Starym

Pierwszym
SP w Rakówce
PPS

w

Markowiczach
RAZEM

Źródło: Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol
Do szkół podstawowych w gminie Księżpol w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało
568 uczniów w 35 oddziałach. Wychowaniem przedszkolnym objęto 219 dzieci w 12
oddziałach. Łącznie do szkół i przedszkola uczęszczało 787 uczniów i wychowanków.
Ponadto na terenie gminy Księżpol od 01.09.2020r. funkcjonuje przedszkole
niepubliczne Smerfy.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Księżpolu. Jest to największa placówka
oświatowa w gminie. Do placówki tej w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 218 uczniów
podzielonych na 12 oddziałów. W liczbie tej było 27 uczniów w oddziale przedszkolnym
(dwa oddziały ) i 191 uczniów w szkole podstawowej.
Szkoła w Księżpolu jest placówką wielooddziałową, spełniającą wszystkie wymogi
nowoczesnej placówki oświatowej, posiada bardzo dobre warunki lokalowe, odpowiednie
wyposażenia niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole podstawowej oraz
odpowiednią kadrę pedagogiczną.
Szkoła posiada 22 pomieszczenia do nauczania, w tym jedno to biblioteka
z internetowym centrum informacji multimedialnej, dwie sale komputerowe, salę
gimnastyczną oraz kuchnię szkolną z jadalnią. W skład kompleksu obiektów wchodzą:
1. Segment dydaktyczny dla dzieci starszych z 10 salami lekcyjnymi,
2. Zespół żywieniowy ze świetlico-jadalnią i kuchnią. Kuchnia przygotowuje dania
obiadowe dla uczniów ze wszystkich szkół i przedszkola z terenu gminy, gdzie posiłki
są dowożone. W budynku tym znajdują się także pomieszczenia szatni szkolnej i
kotłowni gazowej;
3. Łącznik administracyjno-kulturalny, gdzie w dwóch pomieszczeniach prowadzone
są zajęcia lekcyjne, w innym zlokalizowana jest biblioteka szkolna. W budynku tym
są również pomieszczenia administracyjne;
4. Zespół dzieci młodszych,
5. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym posiadająca dwie małe
sale do ćwiczeń.
Szkoła posiada również szereg urządzeń zewnętrznych do uprawiania sportu, boiska,
rzutnie, skocznie i bieżnie. Szkoła korzysta z wielofunkcyjnego boiska

sportowego

ze sztuczną nawierzchnią. Boisko jest użytkowane na zasadzie ogólnodostępności dla dzieci
i młodzieży z terenu całej gminy.
Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym. Szkoła ta jest drugą, co
do wielkości placówką na terenie gminy Księżpol. Do placówki tej w roku szkolnym
2019/2020 uczęszczało 228 uczniów podzielonych na 13 oddziałów. W liczbie tej jest
43 uczniów w dwu oddziałach przedszkolnych i 185 uczniów w 10 oddziałach szkoły
podstawowej.
Do szkoły tej uczęszczają dzieci z Majdanu Nowego, Majdanu Starego, Rogali, Zań,
Cegielni Markowicze oraz z Kulasz, Starego i Nowego Lipowca.
Obiekt szkolny składa się z trzech połączonych ze sobą budynków:
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 szkoły „1000–latki”,
 nowej części dydaktycznej,
 hali gimnastycznej z zapleczem,
Budynek szkolny to obiekt posiadający 8 pomieszczeń do nauki, dwie sale komputerowe,
biblioteka z internetowym centrum informacji multimedialnej, a ponadto pokój nauczycielski,
sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, szatnie i węzły sanitarne, nowoczesna kotłownia gazowa
oraz kuchnia z jadalnią.
Szkoła ta

posiada wielofunkcyjne boisko

sportowe ogólnie dostępne dla dzieci

i młodzieży.
Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym. Jest to pełna ośmioklasowa szkoła
podstawowa z oddziałem przedszkolnym. Placówka ta mieści się w budynku oddanym do
użytku we wrześniu 1992 r. Jest to obiekt z 9 pomieszczeniami do nauczania, w tej liczbie jest
dwie pracownie komputerowe. Ponadto szkoła korzysta z prowizorycznej salki gimnastycznej
o wymiarach 5,75 m x 14,70 m, adaptowanej z pomieszczenia jadalni i korytarzy szkolnych,
która ma służyć jako wejście do nowo budowanej sali gimnastycznej.
Szkoła posiada funkcjonalną i dobrze wyposażoną kuchnię z zapleczem i jadalnią
adaptowaną z części pomieszczeń zaplecza kuchni.
Do placówki tej uczęszcza 147 uczniów, w tym 24 do oddziału przedszkolnego.
Szkoła Podstawowa w Rakówce. Jest to ośmioklasowa szkoła podstawowa
z oddziałami przedszkolnymi. Obiekt tej szkoły składa się z trzech segmentów i ośmiu
pomieszczeń dydaktycznych; nowy segment dydaktyczny szkoły posiada 5 pomieszczeń
dydaktycznych w tym jedno zajęte jest przez pracownie informatyczną, szatnie dla uczniów
zespoły sanitarne, świetlico-jadalnię z zapleczem kuchennym. Stara część szkoły posiada trzy
pomieszczenia do nauki i bibliotekę publiczną. W ramach rozbudowy szkoły o sale
gimnastyczną przeprowadzony został kapitalny remont starej części szkoły.
Do szkoły uczęszczała 97 uczniów, w tym 26 do dwu oddziałów przedszkolnych.
Ze względu na małą liczbę uczniów w niektórych oddziałach szkolnych wprowadzone
zostało nauczanie w klasach łączonych, podczas niektórych zajęć lekcyjnych.
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach . Do przedszkola uczęszcza 98
dzieci z terenu całej gminy. Zajęcia prowadzone są w czterech oddziałach, są to dzieci
w wieku 3 – 5 lat. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:30: 16:00. Dzieci
mają do dyspozycji 4 pomieszczenia dydaktyczne i salę „ruchową“ Jest to obiekt nowy dobrze
wyposażony z całym zapleczem socjalnym. Plac przedszkola jest ogrodzony, posiada place
zabaw dla dzieci na wolnym powietrzu.
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Realizacja zadań oświatowych.
Gmina Księżpol realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe i
rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkola, szkół
podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, a także zapewnia dowożenie uczniów do szkół
na terenie gminy, zapewnia dowożenie na zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, finansując
dowóz do szkół poza terenem gminy oraz pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin.
Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu
państwa oraz budżetu gminy.
W 2019 roku przyznano 259 uczniom stypendia szkolne na łączna kwotę 132 934,00
zł. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 80% t.j. 106 347,00 zł.
Wspólną obsługę finansową wszystkich placówek oświatowych zapewnia Centrum
Usług Wspólnych Gminy Księżpol, któremu powierzono prowadzenie spraw jednostek
oświatowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, obsługi administracyjnej,
finansowej, organizacyjnej oraz w zakresie dowożenie uczniów.
4.3. Kultura
Kultura jest źródłem rozwoju społecznego ponieważ poprzez właściwy sobie świat
wartości, legitymizuje struktury społeczne i oczekiwane kierunki ich przemian podejmowane
przez człowieka jako członka społeczności i twórcy kultury, ale w dialektycznym procesie
wzajemnych interakcji w procesach socjalizacji i wychowania – człowiek jest też przez
kulturę modelowany w cechach swoich postaw i sposobach uczestnictwa w rytmach życia
społecznego9.
Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu od 1970 roku prowadzi szeroką
działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, angażuje mieszkańców gminy do
aktywnego uczestniczenia w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Organizuje imprezy
środowiskowe o wielokierunkowym wymiarze artystycznym. Umożliwia różnym grupom
społecznym i wiekowym aktywny udział w rozwoju zainteresowań i zamiłowań w zakresie
upowszechniania kultury. Prowadzi działalność dokumentacyjną i informacyjną promującą
dorobek kulturalny gminy i regionu. Ściśle współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną,
a także szkołami z terenu gminy Księżpol. Wizytówką naszego bogatego dziedzictwa
kulturowego są amatorskie zespoły artystyczne, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora
i stowarzyszenia, które współpracują z instytucją.

9

W. Świątkiewicz, Kultura a rozwój społeczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
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Kulturowe życie gminy Księżpol opiera się na rocznym planie imprez kulturalnych
przede wszystkim tych, które stanowią lokalną tradycję. Gmina przywiązuje wyjątkową wagę
do uroczystości patriotycznych. Zabawie i integracji mieszkańców sprzyjają Dożynki Gminno
–Parafialne

podczas

których

mieszkańcy

prezentują

swoje

wieńce

dożynkowe.

Przedstawiciele wsi prezentują swój program artystyczny z aspektem lokalnego folkloru.
Przy GOK działają zespoły amatorskiego ruchu artystycznego: Chór Męski KLUCZ w
Majdanie Starym, Zespół „Majdanianki” z Majdanu Starego, Zespół Ludowy z Majdanu
Nowego, Zespół Folkowy KONWALIA z Księżpola, Zespół Muzyczny PLEJADA z
Księżpola, Zespół Folkowy ZA HORYZONTEM z Zawadki, Zespół Muzyczny HARFA z
Rakówki, Zespół Muzyczny ODNOWA z Rogali, Zespół Muzyczny PIANO z Korchowa.
W gminie Księżpol działa 6 Klubów Seniora oraz 12 Kół Gospodyń Wiejskich i 2
stowarzyszenia, które uczestniczą w imprezach lokalnych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu jest samorządową instytucją kultury.
Realizuje zadania w zakresie potrzeb czytelniczych i informacyjnych na terenie gminy
Księżpol. Biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-oświatową, organizuje min.
wycieczki do bibliotek, konkursy, wystawy, warsztaty i wiele innych działań, pełniąc w ten
sposób rolę edukacyjną, wychowawczą, kulturotwórczą i integrującą lokalną społeczność.
Użytkownicy bibliotek mogą również korzystać z bezpłatnego Internetu.
Sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Księżpol tworzą następujące placówki:
1. Filia Biblioteczna w Majdanie Starym – rok założenia 1961 z siedzibą w budynku
szkoły.
2. Filia Biblioteczna w Korchowie – rok założenia 1983 z siedzibą w budynku szkoły.
3. Filia Biblioteczna w Rakówce – rok założenia 1981 z siedzibą w budynku szkoły.
W roku 2019 do bibliotek uczęszczało 830 czytelników.
Według grup wiekowych struktura czytelników przedstawia się następująco10:

10

1. do lat 5-ciu

–

2. od lat 6- 12

– 375

3. od lat 13- 15

–

99

4. od lat 16 – 19

–

47

5. od lat 20 – 24

– 20

6. od lat 25 – 44

– 158

7. od lat 45 – 60

– 66

21

Dane Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu
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8. powyżej 60 –ciu

– 44

W roku 2019 czytelnicy wypożyczyli 15948 woluminów książek.
Struktura wypożyczeń:
1. dla dzieci:

–

10651 vol.

2. dla dorosłych

–

4569 vol.

3. inne

–

728 vol.

4.4. Sport
Stale rosnące wymagania w dziedzinie zaspokajania potrzeb kultury fizycznej
społeczeństwa, nakazuje poszukiwanie coraz lepszych i skuteczniejszych metod
programowania i organizacji sportu dzieci i młodzieży przez właściwe organy gminy
Księżpol. Działania w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu prowadzone są przez wiele
podmiotów począwszy od przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych,
organizacji młodzieżowych, aż do różnego rodzaju klubów sportowych i stowarzyszeń.
Na terenie gminy dobrze jest rozwinięty sport amatorski. Działalność w tym zakresie
prowadzi 4 kluby sportowe: GKS „RELAX” Księżpol, LZS „TANEW” Majdan Stary, LZS
„TARPAN” Korchów Pierwszy oraz KS „Rakovia” w Rakówce. Działalność tych klubów
ukierunkowana jest na rozwój i popularyzowanie gry w piłkę nożną i siatkową, a UKS
„TANEW” - kajakarstwo. Największą liczbę zawodników w sekcji piłki nożnej skupia LZS
„RELAX” w Księżpolu, który prowadzi cztery grupy ćwiczebne prowadzące zajęcia w
zakresie gry w piłkę nożną, po dwie grupy zorganizowane zostały w Korchowie i Majdanie
Starym.
Dla potrzeb rozwoju sportu masowego w czterech miejscowościach gminy,
tj. w Księżpolu, Majdanie Starym, Korchowie i Rakówce zostały stworzone warunki
do uprawiania sportu, poprzez budowę nowych obiektów sportowych ogólnie dostępnych
dla dzieci i młodzieży.
W Księżpolu, Majdanie Starym i Rakówce wybudowane zostały nowoczesne sale
sportowe, a w Księżpolu i Majdanie

Starym wielofunkcyjne boiska ze sztuczną

nawierzchnią. Łącznie na terenie gminy Księżpol jest 6 boisk pełnowymiarowych do gry w
piłkę nożną: w Majdanie Starym – 2, Rakówce – 2, Korchowie - 1 i Księżpolu - 1 oraz trzy
niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej: w Korchowie Pierwszym, Płusach i Księżpolu.
Na terenie gminy funkcjonuje 15 boisk do piłki siatkowej oraz 5 dużych placów zabaw
zorganizowanych przy placówkach oświatowych w: Księżpolu, Korchowie Pierwszym,
Majdanie Starym, Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Markowiczach i Rakówce.
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Ponadto zorganizowano

6 wiejskich placów zabaw w następujących miejscowościach:

Korchów Drugi, Płusy, Zawadka, Budzyń, Majdan Nowy, Borki.
W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży uprawianiem sportów siłowych,
w następujących miejscowościach funkcjonują siłownie zewnętrze: w Księżpolu, Majdanie
Starym, Rogalach, Markowiczach, Borkach, Płusach, Korchowie Pierwszym, Korchowie
Drugim, Starym Lipowcu oraz 5 siłowni zlokalizowanych w budynkach świetlic: Księżpolu,
Majdanie Nowym, Rogalach, Zawadce, Korchowie Pierwszym i Markowiczach. W 2019 r.
wybudowano i rozbudowano pięć siłowni zewnętrznych z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.
Wybudowano również nowe boisko trawiaste wielofunkcyjne w Zaniach11.
4.4.Opieka zdrowotna
W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Księżpol usługi
świadczy Niepubliczny Zakład Opieki zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Księżpolu, ul.
Biłgorajska 15. Przychodnia czynna jest w godzinach 8:00-18:00, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy. W ramach przychodni funkcjonuje gabinet medycyny szkolnej, punkt
szczepień, punkt pobrań oraz gabinet zabiegowy. Zakres usług Przychodni obejmuje
medycynę rodzinną.
Tabela 5. Udzielone porady lekarskie

Porady lekarskie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24508

26149

24982

25744

25756

27495

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Na terenie gminy Księżpol funkcjonuje 1 apteka, 1 punkt apteczny oraz 2 gabinety
stomatologiczne.
4.5. Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne rozumiemy jako ogół warunków i instytucji chroniących
obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami
groźnymi dla ładu prawnego, głównie w stanach nadzwyczajnych. W gminie Księżpol nad
bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju – komisariat
policji w Tarnogrodzie.
Praca dochodzeniowo śledcza w 2019 roku przedstawiała się następująco12:

11
12

Raport o stanie gminy Księżpol za 2019r.
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Księżpol w okresie 2019roku.
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W 2019 roku nastąpił wzrost wszczęć postepowań przygotowawczych w stosunku do 2018
roku. Ogółem zostało wszczętych 70 postępowań przygotowawczych.
Tabela 6. Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych, ogólna ilość stwierdzonych
przestępstw, ilość przestępstw kryminalnych, wykrywalność ogólną i kryminalną w latach
2016, 2017, 2018,2019 na terenie gminy Księżpol
wszczęcia

Ogólna

ilość Ilość

przestępstw

stwierdzonych

stwierdzonych

przestępstw

Wykrywalność

Wykrywalność

ogólna

przestępstw
kryminalnych

kryminalnych
2016

47

47

19

80,85%

68,42%

2017

41

41

24

85,26%

83,33%

2018

67

53

28

100%

100%

2019

70

64

33

89,06%

84,85%

Źródło Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Księżpol w
okresie 2019 roku
Policjanci prowadzili spotkania z młodzieżą szkolną i z gronem pedagogiczny, gdzie
były poruszane różnego rodzaju zagadnienia związane z: bezpieczeństwem dzieci w czasie
drogi do szkoły, bezpiecznym spędzaniem ferii i wakacji, przestępstwami internetowymi.
Policjanci dokonywali też systematycznych kontroli obiektów handlowych i lokali
gastronomicznych w celu ujawnienia przypadków sprzedaży alkoholu oraz wyrobów
tytoniowych osobom małoletnim.
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa również 10 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej działających na terenie Gminy Księżpol:
Tabela 7 Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Księżpol

lp

1

Liczba

Liczba

druhów

honorowych

czynnych

wspierających

ogółem

1924

37

9

46

Nazwa

Rok

jednostki

założenia

OSP

druhów Liczba
lub druhów

Księżpol
2

OSP Rogale

1969

33

23

56

3

OSP Majdan 1926

35

10

45

Stary

24

OSP

4

1956

38

3

41

1926

40

0

40

1952

26

0

26

Rakówka
OSP

5

Korchów
Pierwszy
OSP

6

Korchów
Drugi
7

OSP Płusy

1989

23

3

26

8

OSP

1927

20

6

26

OSP Zanie

1985

27

0

37

10 OSP Zynie

1926

26

0

26

Zawadka
9

Źródło Raport o stanie gminy Księżpol za 2019r.
Jednostki OSP działające w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym:
- OSP Księżpol włączona dnia 11 lipca 1997r.
- OSP Rogale włączona do systemu dnia 1 maja 2018r.
W 2019 roku druhowie z terenu gminy Księżpol „zaliczyli“ 64 wyjazdy do zdarzeń
ratowniczo- gaśniczych i miejscowych zagrożeń w tym do:
-

pożarów- 28,

-

miejscowych zagrożeń - 36,

-

fałszywych alarmów – 013.
Koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Księżpol za 2019 r.

wyniosły 683 177,96 zł, w tym na:

13
14

-

- OSP KSRG Księżpol 80 310,49 zł,

-

- OSP KSRG Rogale 452 554,14 zł14.

Raport o stanie gminy Księżpol za 2019r.
Raport o stanie gminy Księżpol za 2019r.
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4. Potencjał do rozwiązywania problemów społecznych
Przez termin ,,potencjał” rozumiemy zasób możliwości, mocy, zdolności tkwiący w
czymś lub kimś; sprawność, wydajność, możliwość. Źródła potencjału mogą leżeć zarówno
w zasobach społeczności lokalnej (kapitał społeczny), jak i we wszelkich uwarunkowaniach
danego terenu (infrastruktura, sytuacja finansowa, sytuacja gospodarczo -ekonomiczna itd.).
Nie bez znaczenia pozostają również świadome działania podejmowane przez gminę, takie
jak wnioski o wszelkiego rodzaju dofinansowania czy współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
W potocznym rozumieniu organizacje pozarządowe to podmioty niezależne od
administracji publicznej – tworzą one tzw. trzeci sektor. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.) zawiera definicję organizacji pozarządowej – są to, niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne utworzone na
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z wyłączeniem m.in. partii
politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych
oraz fundacji których jednym fundatorem jest Skarb Państwa15.
Oprócz znaczenia organizacji pozarządowych ogromny wpływ na potencjał do
rozwiązywania problemów społecznych posiada cały aparat pomocy społecznej i jednostek
oraz instytucji działających w jego obszarze. Przez termin ,,problem społeczny” rozumiemy
natomiast taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm
społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić
przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają
realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi
wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki
społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za
pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności16.
5.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W roku 2019 współpraca gminy Księżpol z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego dotyczyła ustawowych zadań gminy określonych w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych w
ramach właściwości miejscowej Gminy Księżpol.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.)
16
Leksykon Polityki Społecznej. Barbara Rysz-Kowalczyk (red.). Warszawa: ASPRA-JR, 2001.
15
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Realizując program współpracy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
wspierania sportu masowego Gmina Księżpol ogłosiła w dniu 05 lutego 2019 r. otwarty
konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w gminie Księżpol w 2019 r. polegających
na:
ZADANIE Nr l „Prowadzenie w okresie 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu
gminy Księżpol w formie piłkarskiego klubu prowadzącego sekcję piłki nożnej, na obiektach
sportowych zlokalizowanych w miejscowości Księżpol".
ZADANIE Nr 2 „Prowadzenie w okresie 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu
gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcje piłki nożnej, na obiektach
sportowych zlokalizowanych w miejscowości Majdan Stary".
ZADANIE Nr 3 „Prowadzenie w okresie 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu
gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcje piłki nożnej, na obiektach
sportowych zlokalizowanych w miejscowości Korchów Pierwszy".
ZADANIE Nr 4 „Prowadzenie w okresie 2019 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu
gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcje piłki nożnej na obiektach
sportowych zlokalizowanych w miejscowości Rakówka".
ZADANIE Nr 5 „Prowadzenie w okresie 2019 r. sekcji kajakarskiej i kajak polo w formie
Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu
dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej z terenu Gminy Księżpol".
W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert gmina Księżpol finansowała
następujące zadania:
l) Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla młodzieży.
2) Szkolenie młodzika, juniora i seniora.
3) Organizacja oraz udział drużyn piłki nożnej w niekomercyjnych zawodach sportowych o
różnej randze.
4) Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży.
5) Udział drużyn piłki nożnej w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki
Nożnej w Zamościu.
W tym celu było możliwe uzyskanie dofinansowania na następujące wydatki:
a) zakup i konserwacja sprzętu sportowego i wyposażenia do prowadzenia sekcji piłki nożnej,
b) koszty dotyczące utrzymania obiektów sportowych,
c) koszty związane z udziałem drużyn piłki nożnej w rozgrywkach organizowanych przez
OZPN oraz turniejach piłkarskich, w tym; organizacja zajęć treningowych, wypłata delegacji
sędziom prowadzącym mecze piłkarskie, wynajem autobusów do przewozu zawodników,
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zakup napojów chłodzących, opłaty rejestracyjne oraz wpisowe na zawody, wydatki na
zatrudnienie szkoleniowca, ubezpieczenia zawodników, niezbędne wydatki administracyjne,
bez wydatków na wynagrodzenie.
Na wyżej opisane zadania w 2019 r. gmina Księżpol przeznaczyła środki w wysokości
152.000,00 złotych.
Prowadzenie w okresie 2019 r. sekcji kajakarskiej i kajak polo w formie Uczniowskiego
Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu dla dzieci i
młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej z terenu gminy Księżpol, w tym:
1) Szkolenia młodzika, juniora młodszego i starszego oraz seniora w zakresie kajakarstwa i
nauki pływania.
2) Popularyzacja nauki pływania i kajakarstwa.
Udział zawodników sekcji kajakarskiej w zawodach różnej rangi oraz organizacja
zawodów na własnych i wynajętych obiektach oraz udział sekcji kajakarskiej w nie
komercyjnym współzawodnictwie dla dzieci i młodzieży. W tym celu gmina Księżpol
udzieliła finansowego wsparcia realizacji zadania publicznego na następujące wydatki:
l) zakup i konserwacja sprzętu kajakowego i wyposażenia do prowadzenia sekcji kajakarskiej
i nauki pływania,
2) pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych służących do
uprawiania tej dyscypliny sportu,
3) ubezpieczenia zawodników,
4) opłaty rejestracyjne oraz za udział w zawodach sportowych,
5) koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, w ramach prowadzonego
współzawodnictwa przez okręgowe i centralne związki kajakarskiej, w tym; wynajem
środków transportu dla zawodników i sprzętu, koszty wyżywienia i noclegów oraz zakupu
napojów chłodzących dla zawodników,
6) koszty organizacji zawodów sportowych na własnych lub wynajętych obiektach, w tym;
przygotowanie obiektu do zawodów, wypłaty delegacji sędziowskich,
7) opłaty związane z wynajmem pływalni i innych obiektów na treningi w okresie jesiennozimowym.
Na wyżej opisane zadanie w 2019 r. gmina Księżpol przeznaczyła środki w wysokości
7 000,00 zł17.

17

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Księżpol za 2019 rok.
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5.2. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna pełni znaczącą funkcję zabezpieczenia społecznego, a jej
przedmiotem są działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków przemian
dokonujących się w obszarach życia społecznego. W gminie Księżpol jednostką wykonującą
zadania należące do właściwości miasta z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Księżpolu. Ośrodek współpracuje w tym zakresie z organizacjami
pozarządowymi, innymi instytucjami oraz osobami fizycznymi.
Do Ośrodka mogą zgłaszać się po pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego. Ponadto Ośrodek udziela pomocy opuszczającym zakłady karne,
ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a
także osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, problemem narkomanii oraz przemocy
w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu, poza realizacją zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej, realizuje szereg dodatkowych zadań, między innymi:
•

ustalenie i przyznawanie uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;

•

ustalenie i przyznawanie uprawnień do świadczeń rodzinnych;

•

ustalenie i przyznawanie uprawnień do świadczeń alimentacyjnych;

•

prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

•

ustalenie i przyznawanie uprawnień do świadczeń wychowawczych;

•

ustalenie i przyznawanie uprawnień do świadczenia „Dobry start”;

•

wydawanie Kart Dużej Rodziny;

•

obsługa techniczno – organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na
rzecz przeciw działania przemocy w rodzinie;

•

realizacja zadań z zakresu ustawy przeciwdziałania przemocy;

•

realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny;

•

realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny;

•

realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.
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5.2.1. Dane dotyczące realizacji ustawy o pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby
osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej wyróżnia m.in. następujące formy pomocy:
pomoc niepieniężna:
• praca socjalna;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• składki na ubezpieczenia społeczne;
• pomoc w naturze;
• sprawienie pogrzebu;
• poradnictwo specjalistyczne;
• interwencja kryzysowa;
• schronienie;
• posiłek;
• niezbędne ubranie;
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
pomoc pieniężna:
• zasiłek stały;
• zasiłek okresowy;
• zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny.
Na przestrzeni ostatnich lat (2014-2019) zaobserwować możemy systematyczny spadek
liczby osób i liczby rodzin, którym w ramach zadań własnych gminy przyznano decyzją
świadczenia z pomocy społecznej. W 2019 roku ze świadczeń z pomocy społecznej
skorzystało o 317 osób mniej niż w roku 2014.
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Wykres 4 Liczba osób i rodzin, którym przyzanao decyzją świadczenia
z pomocy społecznej na przestrzeni lat 2014-2019
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Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Na przestrzeni lat 2014-2019 można zaobserwować znaczny spadek przyznawanych
świadczeń niepieniężnych. Liczba osób, które pobierają świadczenia pieniężne od 2016r.
systematycznie spada.
Wykres 5 Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia
pieniężne i niepieniężne
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Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Pomimo ogólnego spadku liczby osób i liczby rodzin, którym decyzją zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej zauważyć możemy, że liczba świadczeniobiorców zasiłków
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stałych w latach 2014-2018 wzrasta a w latach 2018-2019 utrzymuje się na tym samym
poziomie. Maleje za to liczba świadczeniobiorców zasiłków okresowych. Wyjątek stanowi
rok 2016 i 2019. Systematycznie spada również liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
w postaci posiłku ( z 273 na 168).
Tabela 8. Rodzaje udzielonych świadczeń na przestrzeni 2014-2019. Liczba rodzin.
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zasiłek stały

10

11

14

18

17

17

Zasiłek okresowy

30

21

36

17

14

16

Zasiłek celowy

32

37

44

48

49

14

Posiłek

273

271

248

207

191

168

Źródło:

Sprawozdanie

roczne

z

udzielonych

świadczeń

z

pomocy

społecznej

2014,2015,2016,2017,2018,2019.
W 2016r. i 2017r. zaobserwować można znaczny wzrost przyznawanych świadczeń w
postaci pracy socjalnej (z 125 na 163 i z 163 na 206 ) , co wydaje się być pozytywna tendencją.
W 2019r. wskaźnik udzielania świadczeń w postaci pracy socjalnej ponownie spada i
kształtuje się a poziomie 162.
Tabela 9. Liczba rodzin objętych pomocą GOPS Księżpol w formie pracy socjalnej.
Rok

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Liczba rodzin objęta praca socjalną

123

Liczba rodzin objęta wyłącznie pracą socjalną 0
Źródło:

Sprawozdanie

roczne

z

udzielonych

125

163

206

201

162

6

8

3

9

6

świadczeń

z

pomocy

społecznej

2014,2015,2016,2017,2018,2019.
Najczęstszym powodem przyznawania pomocy od lat jest ubóstwo, bezrobocie i
długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa i bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych. Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć możemy spadek liczby
rodzin, którym udzielona została pomoc społeczna i wsparcie z powodu ubóstwa. Na
względnie stałym poziomie utrzymuje się przyznawanie pomocy z powodu bezrobocia,
długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. Tendencją spadkową
charakteryzuje się przyznawanie pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo
wychowawczej i wsparcia w obszarze potrzeby ochrony macierzyństwa. Najniższy odsetek
osób zgłasza się po pomoc z powodu bezdomności oraz sieroctwa. W latach 2014-2019 nie
była przyznawana pomoc z powodu narkomanii i przemocy w rodzinie.
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Tabela 10. Powody udzielania pomocy przez GOPS Księżpol w latach 2014-2019.
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ubóstwo

93

87

89

78

60

53

Bezrobocie

52

43

47

40

37

34

Niepełnosprawność

20

22

19

19

23

24

długotrwała choroba

37

26

32

32

34

29

w 45

37

35

27

26

20

3

4

4

4

10

8

Trudności

w 0

0

2

1

1

1

przystosowaniu

do

32

32

27

31

29

Bezradność

sprawach opiekuńczo
wychowawczych
Alkoholizm

Życia po zwolnieniu z
zakładu karnego
Potrzeba

ochrony 31

macierzyństwa
Zdarzenie losowe

0

0

0

2

2

3

sieroctwo

0

0

0

1

3

1

bezdomność

0

0

0

1

0

0

pomocy

społecznej

Źródło:

Sprawozdanie

roczne

z

udzielonych

2014,2015,2016,2017,2018,2019.
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świadczeń

z

III. DZIEDZINY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
1. WSPIERANIE RODZINY
Wszystkie jednostki pomocowe działające na terenie gminy Księżpol w określony
sposób zajmują się wspieraniem rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania, a ich
integralne, holistyczne odziaływania pozwalają uzyskać zamierzone efekty i wprowadzić
istotne zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji rodziny. Główną jednostkę
organizacyjną zajmującą się szeroko rozumianym wspieraniem rodziny jest Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Księżpolu.
Ze świadczeń wychowawczych w roku 2016 skorzystało 591 rodzin, z kolei w roku
następnym wynik ten ukształtował się na poziomie 611 rodzin, a więc o 20 więcej, niż w roku
poprzednim. W roku 2018 liczba rodzin, którym przyznano świadczenia wychowawcze
spadła do 553 a w 2019r. wynosiła 554.
Tabela 11 Świadczenia wychowawcze przyznane na przestrzeni lat 2016-2019
2016

2017

2018

2019

Liczba rodzin

591

611

553

554

Kwota świadczeń w zł

4 486

6 189 857,00

5 831 615,00

6 676 797,00

535,00
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 i 2019r.
W 2014 roku średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
wyniosła 429, w 2015 roku – 405, w 2016 – 447, w 2017 roku - 438, w 2018 roku – 410 i w
2019 roku - 379 .
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Wykres 6 Średnioroczna liczba rodzin korzystających z zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
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Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 i 2019r.
Tabela 12. Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka.

Kwota

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1560906,0

1487907,0

1755528,0

1787363,9

1631641,0

1539522,8

0

5

2

3

1

świadcze 0
ń w zł

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
W przypadku gdy jeden z rodziców uchyla się od płacenia alimentów na rzecz dzieci,
obowiązek ten jest realizowany z funduszu alimentacyjnego. W roku 2019 z omawianych
świadczeń skorzystało 34 rodziny.
Tabela 13. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane na przestrzeni lat 2014-2019.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

37

35

36

37

35

34

osób 56

58

61

58

56

51

Liczba rodzin
Liczba

uprawnionych
do świadczenia
z

funduszu

alimentacyjnego

35

Kwota

228991,00 235305,00 257411,00 242010,00 234738 217400,00

świadczeń w zł
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
Na przestrzeni minionych lat liczba rodzin korzystających ze wsparcia w formie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego utrzymuje się na podobnym poziomie. Od 2014 roku
do 2016 roku rosła natomiast liczba osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego. Od
2017roku do 2019 roku systematycznie spada liczba osób uprawnionych do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
Najczęstszym powodem przyznawania w pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych w roku 2019 była wielodzietność. Z tego powodu przyznanych ostało 7371
świadczeń (z czego 7362 niepieniężnych i 9 świadczeń pieniężnych)18.
Od 2016 roku systematycznie spada liczba rodzin pobierająca świadczenia pieniężne.
W 2016r ze świadczeń pieniężnych skorzystało 94 rodzin, w 2017r. - 84 rodzin, w 2018r. –
80 rodzin natomiast w 2019r. - 48 rodzin. Zdecydowanie więcej rodzin z gminy Księżpol
korzysta ze świadczeń niepieniężnych. W 2016r. 132, w 2017 – 122, w 2018r. – 112, w 2019r.
114 rodzin.
Tabela 14. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Liczba rodzin
Rodzaj świadczenia

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Świadczenia niepieniężne

155

154

132

122

112

114

Świadczenia pieniężne

72

69

94

84

80

48

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ze świadczeń pieniężnych zdecydowanie częściej
korzystają rodziny jednoosobowe, z kolei ze świadczeń niepieniężnych rodziny
wieloosobowe.
Tabela 15. Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2019 roku.
Liczba rodzin pobierających świadczenia
Typ rodzin

ogółem

Świadczenia

Świadczenia

pieniężne

niepieniężne

jednoosobowe

31

31

0

wieloosobowe

128

29

114

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
18

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
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Zaburzenia równowagi systemu rodzinnego, które przejawiają się trudnościami w
wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków rodziny są przyczyną złego jej
funkcjonowania. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci
łączy się z innymi dysfunkcjami, takimi jak uzależnienia od środków psychoaktywnych,
przemoc domowa, zaburzenia równowagi życia rodzinnego, pełnienia ról rodzicielskich,
małżeńskich, zawodowych.
Prawidłowo funkcjonująca rodzina oznacza wypełnienie przez każdego z jej członków
określonych ról społecznych. Zaburzenia w realizacji tych ról często prowadzą do kryzysu,
który powoduje dezorganizację rodziny wyrażającą się w nie wywiązaniu członków tej grupy
z wzajemnych zobowiązań. Określamy to mianem dysfunkcjonalności rodziny, a taką rodzinę
dysfunkcjonalną.
Mając świadomość, że nic nie jest w stanie zastąpić wychowania we własnej rodzinie
należy położyć szczególny nacisk na wsparcie rodzin w środowisku lokalnym i przez to
zapobieganie negatywnym skutkom dysfunkcjonalności rodzin. Taką rolę pełni właśnie
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021, który skierowany jest do rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W gminie Księżpol najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej
osób i rodzin, a jedocześnie powodem ubiegania się o pomoc społeczną w 2019r były kolejno:
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
Wykres 7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i potrzeby ochrony
macierzyństwa.
250

234

229

227

209

201

200

168

150
100
50

45

31

37 32

35 32

27 27

26 31

20 29

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem
lioczba rodzin korzystajacych z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo
wychowawczych
liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ochrony macierzyństwa
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Źródło:

Sprawozdanie

roczne

z

udzielonych

świadczeń

z

pomocy

społecznej

2014,2015,2016,2017,2018,2019.
Na przestrzeni lat systematycznie spada liczba rodzin, którym udzielana jest pomoc z
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, natomiast na podobnym
poziomie utrzymuje się liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej z
powodu potrzeby ochrony macierzyństwa.
Tabela 16. Sprawy rozpoznane przez Sąd Rejonowy w Biłgoraju w latach 2017-2019
dotyczące rodzin zamieszkałych na terenie gminy Księżpol.
Liczba rodzin, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi

2

przez nadzór kuratora
Liczba rodzin, których sąd pozbawił władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi

0

Liczba rodzin, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi

3

Liczba dzieci umieszczonych
W rodzinie zastępczej

10

W placówce opiekuńczo-wychowawczej

0

Źródło: Sąd Rejonowy w Biłgoraju
Na przestrzeni lat 2017-2019 Sąd rejonowy w Biłgoraju 2 rodzinom ograniczył władzę
rodzicielską nad małoletnimi dziećmi przez nadzór kuratora, 3 rodzinom ograniczył władzę
rodzicielską nad małoletnimi dziećmi i 10 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach
zastępczych.
Tabela 17. Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie gminy Księżpol w latach
2017-2018.
rok

Liczba rodzin
spokrewnione

Liczba
niezawodowe

dzieci

umieszczonych

w

rodzinie zastępczej
2017

1

0

1

2018

1

0

1

2019

2

0

6

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju
W 2019 roku nastąpił wzrost ilości rodzin zastępczych spokrewnionych oraz znaczny
wzrost liczby dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.
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Zasoby
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Księżpolu:
• prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami w celu poprawy ich funkcjonowania;
• udzielanie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczej wsparcia w postaci pomocy asystenta rodziny;
• udzielanie pomocy finansowej;
• organizowanie dożywiania dzieci;
• prowadzenie grupy samopomocowej dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
• wspieranie i realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w
szkołach;
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021:
• cel główny - tworzenie warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

oraz

ich

wspieranie

w

prawidłowym

funkcjonowaniu poprzez realizowanie skoordynowanej polityki społecznej na rzecz
wzmocnienia rodziny przez wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego
• cele szczegółowe:
Diagnoza i monitoring skali potrzeb i problemów rodziny.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.
Poprawa funkcjonowania rodziny oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym.
Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom
kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejących.
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.
Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się niesieniem pomocy rodzinie.
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju:
• podejmowanie działań służących rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem
alkoholu;
• podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy w rodzinie w ramach procedury
„Niebieskiej Karty”,
Szkoły:
• współpraca z instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach
dotyczących problemów rodzin;
• realizacja programów informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do
dzieci i młodzieży;
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• organizacja zajęć dodatkowych.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju:
• udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
• realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
• diagnozowanie dzieci i młodzieży.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju:
• realizacja zadań o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym,
profilaktycznym i kontrolnym, związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu.
• prowadzenie spraw i wydawaniem postanowień opiekuńczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Biłgoraju:
• prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
• zapewnienie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci;
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców.
2. UBÓSTWO
Pojęcie ubóstwa w świadomości społecznej oznacza brak dostatecznych środków
materialnych do życia i pojmowane jest jako bieda lub niedostatek. Zjawisko to ma charakter
przyczynowo – skutkowy. Wzrost ilościowy i jakościowy tego problemu społecznego, polega
na wzajemnym oddziaływaniu na siebie przyczyn i skutków naprzemiennie.
Problem ubóstwa ściśle związany jest z indywidualną sytuacją życiową osób i rodzin,
mogący mieć swoje podłoże w sytuacji m.in.: bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
lub ciężkiej chorobie, przemocy w rodzinie, wielodzietności lub niepełności rodzin,
bezdomności, różnego rodzaju uzależnień, sytuacji kryzysowych.
Poważnym rezultatem przebywania w minimalnych warunkach egzystencjalnych może
być uzależnienie się od wszelkich substancji chemicznych, powodujących ucieczkę od
cierpienia z powodu złej jakości swojej egzystencji, drobna przestępczość, nieprzemyślane
zachowania wynikające z głodu i desperacji.
Skutkiem ubóstwa mogą być również emigracje poza granice kraju – zwłaszcza
młodych stojących u progu życia osób, którzy wobec trudnej sytuacji ekonomicznej państwa
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nie potrafią dostrzec dla siebie perspektyw. To skłania wielu z nich do szukania zarobku za
granicą. Takie sytuacje, mogą mieć negatywny wpływ na relacje rodzinne, poprzez
opuszczanie domów rodzinnych, niejednokrotnie „trwale” zrywane są więzi rodzinne.
Ubóstwo – na gruncie ustawy o pomocy społecznej – identyfikowane jest posiadaniem
dochodu niższego od kryterium dochodowego dla osoby lub rodziny.
Wykres 8 Liczba rodzin korzystających ze świadczen z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Ubóstwo jest jedną z najczęstszych przyczyn przyznawania świadczeń z pomocy
społecznej. Od 2016 roku zauważamy spadek liczby rodzin korzystających z pomocy
społecznej z powodu ubóstwa.
Zasoby:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
• udzielanie pomocy w formie posiłków;
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej.
Kościoły i związki wyznaniowe:
• podejmowanie różnego rodzaju działań na rzecz wspierania ubogich rodzin.
Polski Czerwony Krzyż oraz inne organizacje pozarządowe:
• organizowanie pomocy doraźnej – zbieranie i przekazywanie potrzebującym żywności,
odzieży, środków czystości i higieny.
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3. 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. Pod pojęciem bezrobotnego można rozumieć osobę niezatrudnioną, nie
prowadzącą działalności gospodarczej i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub nie pełnym wymiarze pracy).
Bezrobocie, w szczególności długotrwałe (przekraczające 12 miesięcy), jest bardzo
niekorzystne społecznie, gdyż wpływa negatywnie zarówno na warunki bytowe jednostki lub
rodziny (długotrwały brak stałego wynagrodzenia, uzależnienie od wsparcia z systemu
pomocy społecznej),

jak również

kondycję

psychofizyczną (zaburzenia zdrowia

psychicznego, dolegliwości psychosomatyczne) oraz społeczną (pogłębiająca się izolacja
społeczna, spadek aktywności osoby pozostającej bez pracy). Czynniki te bardzo często
skutkują wzrostem ubóstwa, pogłębiają stan wykluczenia zawodowego i społecznego (np.
zanik posiadanych kwalifikacji zawodowych i trudności w przystosowaniu się do
zmieniających się zasad funkcjonowania rynku pracy), a także mogą prowadzić do pojawienia
się patologicznych zjawisk takich jak: nadużywanie alkoholu i przestępczość. Negatywne
skutki bezrobocia odciskają również piętno na funkcjonowaniu rodziny osoby pozostającej
bez pracy. W szczególności dotyczy to dzieci osoby bezrobotnej, które odczuwając własną
sytuacją materialną jako gorszą, w porównaniu do swoich rówieśników, stopniowo mogą
izolować się, co jest dotkliwym ograniczeniem naturalnych potrzeb związanych z rozwojem
intelektualnym i społecznym. Bezrobocie jest również przyczyną zaniechania uczestnictwa w
życiu kulturalnym i społecznym.
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Wykres 9 Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z
powodu bezrobocia
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Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w GOPS Księżpol z powodu
bezrobocia od 2016 r. ulega systematycznemu zmniejszeniu. Najwięcej rodzin z problemem
bezrobocia uzyskało wsparcie Ośrodka w 2014 r.
Od roku 2014 zaobserwować można znaczny spadek liczby osób zarejestrowanych jako
bezrobotne oraz udziału liczby osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym.

Wykres 10 Liczba osób bezrobotnych w gminie Księżpol według grup
wiekowych
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Źródło Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
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31.12.2019

W poszczególnych latach analizowanego okresu wśród zarejestrowanych bezrobotnych
najwięcej stanowiły osoby pomiędzy 26 a 49 rokiem życia. Drugą grupą były osoby do 25
roku życia , najmniejsza grupa to osoby po 50 roku życia.

Wykres 11 Osoby bezrobotne z terenu gminy Księżpol z podziałem na płeć
w latach 2014-2019
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Źródło Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
W latach 2014-2019 można zaobserwować systematyczny spadek zarówno liczby
kobiet jak i liczby mężczyzn pozostających bez pracy. W każdym analizowanym okresie
liczba bezrobotnych kobiet jest wyższa od liczby bezrobotnych mężczyzn. W 2014r. wyniosła
52,2% natomiast w 2019r. 56,08%.
Zasoby:
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju – jako podstawowa jednostka organizująca pomoc
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym pośrednictwo pracy oraz poradnictwo
zawodowe. Urząd realizuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia
oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.
Do zadań PUP należy:
• prowadzenie pośrednictwa pracy;
• prowadzenie poradnictwa zawodowego;
• udzielanie pomocy w aktywnym szukaniu pracy;
• organizacja szkoleń;
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
• udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej;
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• inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy stosowanych
wyłącznie do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (prace interwencyjne,
staże, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne);
• inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz
aktywizacji bezrobotnych;
• opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• udzielanie pomocy finansowej;
• realizacja kontraktów socjalnych;
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej.
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego w Biłgoraju:
• doradzanie jak założyć i prowadzić własną firmę;
• pomoc w uzyskaniu kredytów i pożyczek;
• prowadzenie szkoleń.
Jednostki oświatowe działające na terenie gminy Księżpol:
• promocja aktywności zawodowej wśród uczniów.
4. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Niepełnosprawność - długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia w
prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Ograniczenia te spowodowane są na skutek
obniżenia sprawności funkcji fizycznych lub psychicznych. Jest to także uszkodzenie, czyli
utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktura organizmu. Utrata ta może
być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub
progresywna. Niepełnosprawność jest jednym z poważniejszych zjawisk i problemów
współczesnej cywilizacji.
W myśl ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w
szczególności powodującą niezdolność do pracy. Osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku
życia musi posiadać aktualne orzeczenie z określonym stopniem niepełnosprawności wydane
przez odpowiedni organ orzekający. Ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny – do tego stopnia zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną
do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu
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pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji;
• umiarkowany – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
ról społecznych;
• lekki – do tego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w
porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z
pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról
społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze lub środki techniczne.
Stopień niepełnosprawności orzeka się na stałe, jeżeli według wiedzy medycznej stan
zdrowia nie rokuje poprawy lub na czas określony, jeżeli według wiedzy medycznej może
nastąpić poprawa stanu zdrowia.
Przy kwalifikowaniu osób do stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres
naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez upośledzenie umysłowe, choroby
psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, choroby narządu wzroku, upośledzenie
narządu ruchu, epilepsja, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu
pokarmowego, moczowo-płciowego, choroby neurologiczne, inne, w tym schorzenia
endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce,
zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe i wojewódzkie zespoły do
spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Osoba niepełnosprawna może też legitymować się równoważnym orzeczeniem innych
organów orzekania:
• orzeczenie o grupie inwalidzkiej Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia;
• orzeczenie o niezdolności do pracy lekarza orzecznika ZUS;
• orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym KRUS.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych,
jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania
powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia
organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
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potrzebne osobie w danym wieku. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony,
jednak na czas nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Orzeczenia wydają
wyłącznie powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności.
Wykre 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu
niepełnosprawności.
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Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w GOPS Księżpol z powodu
niepełnosprawności w latach 2014-2017 utrzymywała się na podobnym poziomie. Od 2018
zauważa

się

niewielką

tendencję

wzrostową.

Najwięcej

rodzin

z

problemem

niepełnosprawności uzyskało wsparcie Ośrodka w 2019r.
Na przestrzeni lat 2014-2016 nastąpił spadek liczby świadczeń przyznanego zasiłku
pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka. Od 2017 roku systematycznie rośnie liczba
wypłaconych świadczeń z tytułu przyznanego zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnosprawne
dziecko.
Tabela 18. Zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka.
2014
Liczba

2015
833

2016
763

2017
731

2018
785

2019
810

906

świadczeń
Kwota

127449,00 116739,00 111843,00 120105,00 127952,00 171640,00

świadczeń w
zł
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
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Od 2016 roku następuje systematyczny wzrost świadczeń w postaci zasiłku
pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym
stopniu niepełnosprawności. Największy przyrost wypłaconych świadczeń nastąpił w 2019
roku. W stosunku do 2018 roku liczba świadczeń wzrosła o 96.
Tabela 19. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
o znacznym stopniu niepełnosprawności.
2014
Liczba świadczeń

2015
486

2016
576

2017

517

2018
526

2019
561

730

Kwota świadczeń w 74358,00 88128,00 7101,00 80478,00 88881,00 137926,00
zł
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
W 2019 roku przyznano 456 świadczeń w postaci zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym

stopniu

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. W roku
poprzednim omawianych zasiłków przyznano o 27 więcej.
Tabela 20. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21
rokiem życia.
2014
Liczba świadczeń

2015

438

2016

452

2017

457

470

2018

2019

483

456

Kwota świadczeń w zł 67010,00 69156,00 69921,00 71910,00 76381 86546,00
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
W 2019 roku wypłacono 431 świadczeń pielęgnacyjnych o 121 więcej niż w 2014r.
Tabela 21. Świadczenie pielęgnacyjne.
2014
Liczba

2015

2016

2017

2018

2019

337

301

376

418

403

431

248367,0

360400,0

483532,0

582090,0

593826,0

6778473,0

0

0

0

0

0

0

świadcze
ń
Kwota
świadcze
ń w zł
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
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Od 2014 roku znacząco rośnie liczba świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego. W
2014 roku wypłacono 21 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego a w 2019r. o 259
świadczeń więcej.
Tabela 22 specjalny zasiłek opiekuńczy.
2014
Liczba

2015

2016

2017

2018

2019

21

61

175

218

269

280

10209,00

30750,00

89373,00

112660,00

142195,00

172277,00

świadczeń
Kwota
świadczeń

w

zł
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019r.
Zasoby:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju:
• organizowanie orzecznictwa o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych;
• realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Biłgorajskim na lata 2014 – 2020;
• realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
• umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju:
• rejestracja osób niepełnosprawnych jako bezrobotnych lub poszukujących pracy;
• poradnictwo zawodowe;
• organizowanie przekwalifikowań i szkoleń.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie:
• świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi;
• prowadzenie treningów umiejętności życiowych, interpersonalnych oraz społecznych,
zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczestników.
Mieszkańcy gminy Księżpol biorą udział w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Tarnogrodzie na podstawie zawartego w 2019 r. porozumienia pomiędzy
Gminą Tarnogród a Gminą Księżpol.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Biłgoraju:
• realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobą niepełnosprawną
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości;
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• prowadzenie terapii w 9 pracowniach tj.: rękodzieła artystycznego, plastycznej,
gospodarstwa domowego, animacji kultury, stolarskiej, wikliniarskiej, środowiskowo –
przyrodniczej, pralni i magla i poligraficznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• świadczenie pracy socjalnej;
• udzielanie pomocy finansowej;
• kierowanie osób do domów pomocy społecznej;
• organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
5. PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, które ma na celu
kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Definicja przemocy w rodzinie wg ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 218 z późń.
zm) mówi, że: „należy przez to (przez przemoc w rodzinie) rozumieć jednorazowe albo
powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste
osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą19’’.
Rozróżnia się następujące rodzaje przemocy:
1. Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie,
kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś
przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w
niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy.
2. Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych
poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka,
wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów
z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja
werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb.

19

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 218 z późń.
zm.)
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3. Przemoc seksualna - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych
pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z innymi osobami, sadystyczne formy
współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.
4. Przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia prac
zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.
5. Zaniedbanie - stosują ją najczęściej osoby dorosłe wobec dzieci. Jest to niezaspokajanie ich
podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu można mówić w
przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem,
sytuacją życiową, problemami, a także stanem zdrowia i higieną. Zaniedbanie to także
niezaspakajanie potrzeb żywieniowych i związanych z higieną.
Główną jednostkę zajmującą się problematyką przemocy w gminie Księżpol jest
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
powołujący grupy robocze. Zadaniem zespołu jest m.in. diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie, rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie. Zadaniem powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny
grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do
przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań
podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w
rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i
realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty i ochrony
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Przedstawiciele podmiotów wyżej wymienionych, realizują procedurę „Niebieskiej Karty” w
oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach
przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieska Karta”
następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku
prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy
wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny, bądź
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przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Od 2016 roku odnotować można
systematyczny wzrost liczby rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskie Karty oraz
liczbę rodzin z dziećmi objętych procedurą Niebieskie Karty.
Tabela 23. Liczba założonych Niebieskich Kart.
Rok

Liczba Niebieskich Kart
Ogółem

Rodzin z dziećmi

2014

11

6

2015

7

4

2016

10

4

2017

11

7

2018

14

9

2019

17

8

Źródło: Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Księżpolu.
Na przełomie lat 2014-2019 większość procedur „Niebieskiej Karty” wszczętych
zostało przez przedstawicieli Komendy Powiatowej w Biłgoraju

oraz jedna przez

przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu.
Wykres 13 Zespoły Interdyscyplinarne (ZI) i grupy robocze w latach
2017-2019
50
44

45
40
35
30
25
20

15

14

15

10

10

10
5

1

0

0

1

0

0

1

0
2017
Utworzone ZI

2018
Posiadzenia ZI

utworzone grupy robocze

2019
posiedzenia grup roboczych

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie za lata 2017,2018,2019.
Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można wzrost utworzonych grup roboczych. Ilość
funkcjonujących Zespołów Interdyscyplinarnych utrzymuje się na stałym poziomie. W 2017
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roku pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objętych zostało 10 rodzin, w 2018 roku 15 rodzin
a w 2019 roku – 18 rodzin.
W roku 2019 pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 49 osób, z czego 15 kobiet,
18 mężczyzn, 16 dzieci. W 2018 roku pomocą objęto 60 osób, z czego 21 kobiet, 22
mężczyzn, 17 dzieci a w 2017 roku 50 osób, z czego 17 kobiet, 21 mężczyzn, 12 dzieci.
Tabela 24. Osoby objęte pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2017-2019.
2017

2018

2019

Kobiety

17

21

15

Mężczyźni

21

22

18

Dzieci

12

17

16

razem

50

60
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Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie za lata 2017,2018,2019.
Najbardziej zagrożoną grupą osób dotkniętych przemocą są kobiety. Drugą grupę
stanowią dzieci. Najmniej narażoną na przemoc grupą są mężczyźni. Odsetek mężczyzn
dotkniętych przemocą z roku na rok spada.
Tabela 25. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie w latach 2017-2019.
2017

2018

2019

Kobiety

17

21

16

Mężczyźni

11

7

2

Dzieci

12

17

15

razem

40

45

33

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie za lata 2017,2018,2019.
W okresie 2014-2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu nie udzielał
wsparcia osobom i rodzinom z powodu przemocy.
Zasoby:
Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Księżpol na lata 2019 – 2023. .Głównym celem Programu
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz tworzenie jednolitego, profesjonalnego
systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc oraz
ochrony ofiar przemocy.
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Wyżej wymieniony Program skierowany jest do:
• ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
• osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
• osób stosujących przemoc w rodzinie;
• świadków przemocy w rodzinie;
• służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Program realizowany jest przez instytucje i organizacje zobligowane do działań z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.: Zespół Interdyscyplinarny działający na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Księżpol, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Księżpolu , placówki oświatowe, Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju; Sąd
Rejonowy w Biłgoraju; placówki ochrony zdrowia; Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Księżpolu, organizacje pozarządowe, Kuratorska Służba
Sądowa Sądu rejonowego w Biłgoraju.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w/w. Programie oraz integruje i
koordynuje działania podmiotów wchodzących w skład zespołu w szczególności przez:
1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej;
• udzielanie pomocy finansowej;
• realizacja procedury „Niebieskie Karty”;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupach Roboczych;
• prowadzenie poradnictwa socjalnego.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju:
• prowadzenie działalności na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, w tym osobom
pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej;
• prowadzenie Grupy Wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej;
• wsparcie specjalistyczne (pomoc: psychologiczna, prawna, poradnictwo socjalne);
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• udzielanie schronienia w hostelu dla ofiar przemocy oraz osób i rodzin znajdujących się w
sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa (na okres 3 miesięcy);
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju:
• przeprowadzanie interwencji i postępowań;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupach Roboczych;
• realizacja procedury „Niebieskie Karty”.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju:
• podejmowanie działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Sądu;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz indywidualnych Grupach Roboczych.
Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju:
• prowadzenie postępowań;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Księżpolu:
• realizacja procedury „Niebieskie Karty”;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupach Roboczych;
• podejmowanie działań motywujących do leczenia wobec osób nadużywających alkoholu, w
tym sprawców przemocy w rodzinie.
Placówki oświatowe:
• realizacja procedury „Niebieskie Karty”;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupach Roboczych.
Placówki ochrony zdrowia:
• realizacja procedury „Niebieskie Karty”;
• udział przedstawicieli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Grupach Roboczych.
6. PRZESTĘPCZOŚĆ
Definicję przestępstwa możemy interpretować na podstawie przepisów kodeksu
karnego. Na gruncie obecnego stanu prawnego, przestępstwem jest czyn zawiniony i
społecznie szkodliwy (w stopniu większym niż znikomy), zabroniony pod groźbą kary przez
obowiązującą ustawę karną opisującą jego znamiona. Nasz system prawa karnego korzysta z
tzw. materialno-formalnej definicji przestępstwa. Jej elementem materialnym jest społeczna
szkodliwość, jej elementami formalnymi – cała reszta (czyn, bezprawność, wina).
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Do cech konstytutywnych przestępstwa należy:


to, że jest czynem zabronionym;



to, że jest czynem bezprawnym;



to, ze jest zawinione.

Praca dochodzeniowo-śledcza w roku 2019 przedstawiała się następującą:
Nastąpił wzrost wszcząć postępowań przygotowawczych w stosunku do 2018r. Zostało
wszczętych 70 postępowań przygotowawczych przy 67 wszczęciach w 2018r. W
zakończonych postępowaniach przygotowawczych stwierdzono 64 czynów przestępczych, z
których wykryto 57, co dało wskaźnik wykrywalności ogólnej 89,06%, w roku 2018 wskaźnik
wykrywalności ogólnej wyniósł 100%. W roku 2019 stwierdzono 33 przestępstw
kryminalnych, przy 28 przestępstwach w roku 2018. Wskaźnik wykrywalności przestępstw
kryminalnych w 2019 roku wyniósł 84,85% przy 100% w roku 201820.
Tabela 26. Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych, ogólna ilość stwierdzonych
przestępstw, ilość przestępstw kryminalnych, wykrywalność ogólną i kryminalną w latach
2016, 2017, 2018,2019 na terenie gminy Księżpol.
wszczęcia

Ogólna

ilość Ilość

przestępstw

stwierdzonych

stwierdzonych

przestępstw

Wykrywalność

Wykrywalność

ogólna

przestępstw
kryminalnych

kryminalnych
2016

47

47

19

80,85%

68,42%

2017

41

41

24

85,26%

83,33%

2018

67

53

28

100%

100%

2019

70

64

33

89,06%

84,85%

Źródło Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Księżpol w
okresie 2019 roku.

20

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminny Księżpol w okresie 2019 roku.
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Tabela 27. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Księżpol w 2019 roku.
2016

2017

2018

2019

Wypadki

3

2

3

3

Zabici

0

0

1

1

Ranni

3

2

2

2

Kolizje

53

58

54

53

Źródło Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Księżpol w
okresie 2019 roku.
Do najgroźniejszych przyczyn wypadków drogowych zaliczyć należy:
-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
-nieprawidłowe wyprzedzanie,
-niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.
Do najczęstszych przyczyn kolizji drogowych zaliczyć należy:
-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
-nadmierna prędkość,
-niezachowanie bezpiecznej odległości,
-nagłe wtargnięcie zwierzęcia na jezdnię,
-niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze21.
Zasoby:
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju- Posterunek Policji w Tarnogrodzie.
• przeprowadzanie interwencji i postępowań;
• akcje zapobiegawcze, profilaktyczne.
7. UZALEŻNIENIA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Do kategorii zjawisk generujących szereg negatywnych skutków społecznych, zarówno
w wymiarze ogólnym jak i indywidualnym, zaliczyć należy problem uzależnień od alkoholu
oraz substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Problem uzależnień dotyka wielu osób
dorosłych, niezależnie od płci, wykształcenia, pozycji zawodowej i ekonomicznej, ale także,
co stanowi niepokojący wskaźnik ludzi młodych.
Wśród przyczyn popadania w alkoholizm można wymienić uwarunkowania społeczne,
nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych, utratę zatrudnienia. Zjawisko
narkomanii wzrasta z kolei z powodu zwiększającej się dostępności do środków

21

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminny Księżpol w okresie 2019 roku
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psychoaktywnych, pewnego rodzaju mody na zażywanie narkotyków wśród młodzieży, braku
autorytetów i celów życiowych.
Nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych powoduje szkody we wszystkich
sferach życia człowieka. Następstwa te dotyczą nie tylko zdrowia fizycznego i psychicznego.
Głównymi problemami współwystępującymi wraz z uzależnieniami są bezdomność,
bezrobocie, ubóstwo, dysfunkcje rodziny, długotrwała choroba, przestępczość – w tym
przemoc w rodzinie.
Ważnym elementem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii jest uchwalany każdego roku Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie
Gminy Księżpol.
Wykres 13 Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy
społecznej z powodu alkoholizmu i narkomanii.
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Źródło: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019.
Jak wynika z powyższego wykresu do 2017 roku liczba rodzin korzystających ze
świadczeń z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu utrzymywała się na podobnych
poziomie. W 2014 r. było ich 3, w 2015r. – 4, w 2016r. – 4, w 2017r. -4. W 2018r. znacznie
zwiększyła się liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej z tytułu
alkoholizmu, natomiast w ostatnim prezentowanym roku nieznacznie spadła liczba takich
rodzin. W omawianym okresie żadnej rodzinie nie udzielona została pomoc z powodu
narkomanii.
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Kolejny obszar stanowi działalność głównej jednostki zajmującej się problematyką
uzależnień - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Księżpol. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o
przepis art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z
dnia 26 października 1982 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późń. zm.) oraz realizuje
zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do
ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania.
Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych i zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi
problemami alkoholowymi. GKRPA kładzie nacisk na integrację społeczną osób
uzależnionych oraz na zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Ponadto
realizuje określone ustawowo zadania Gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania
alkoholu.
Tabela 28. Liczba osób z terenu gminy Księżpol zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2014
Liczba

2015
8

2016
7

2017
17

2018
9

2019
12

18

osób
Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Księżpol.
Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w badanym okresie wacha się od 7 do 18 osób. Najmniej skierowanych osób
było w 2015 roku najwięcej w 2019 roku.
Tabela 29. Liczba osób z terenu gminy Księżpol wobec których Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała wnioski do sądu o przymusowe
leczenie.
2014
Liczba

2015
0

2016
2

2017
1

2018
3

2019
3

9

osób
Źródło: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Księżpol.
W badanym okresie możemy zaobserwować wzrost liczby osób z terenu gminy
Księżpol wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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skierowała wnioski do sądu o przymusowe leczenie. Najwięcej skierowanych osób było w
2019r.
Zasoby
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej;
• pomoc w naturze;
• kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o
podjęcie działań wobec osób nadużywających alkoholu.
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:
• przeprowadzanie diagnozy w zakresie uzależnienia;
• podejmowanie działań służących motywowaniu do podjęcia leczenia;
• realizacja podstawowego programu terapii uzależnień;
• organizowanie terapii dla osób współuzależnionych.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
• udzielanie wsparcia osobom z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom;
• prowadzenie kontroli dotyczących przestrzegania zasad i warunków sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;
• opiniowanie lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z
zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju:
• organizowanie czynności patrolowych i interwencyjnych;
• motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
Sąd Rejonowy w Biłgoraju:
• prowadzenie postępowań na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych lub prokuratora;
• orzekanie o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Grupy samopomocowe AA:
• organizacja spotkań i mitingów grup AA;
• pomoc dla osób trzeźwiejących.
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8. BEZDOMNOŚĆ
W literaturze bezdomność określana jest jako względnie trwała sytuacja człowieka
pozbawianego dachu nad głową albo nieposiadającego własnego mieszkania. Zgodnie z art.
6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej osobę bezdomną określa jako
„osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w
lokalu socjalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania”.
Skupiskami osób bezdomnych są duże aglomeracje miejskie i tam występują
największe problemy z tym związane. W gminie Księżpol zjawisko bezdomności nie
występuje. W latach 2014-2019 nie wydano żadnego skierowania do schroniska dla osób
bezdomnych.
Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie m.in. schronienia.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, „obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy
społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji
rządowej w zakresie ustalonym ustawą”. Organy administracji samorządowej mogą także
zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Jak stanowi art. 25 ust. 1 ustawy:
„Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej "organami", mogą zlecać
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej.
Gmina Księżpol nie prowadzi schroniska, ogrzewalni, ani noclegowni. Ma natomiast
podpisane porozumienie ze Stowarzyszeniem Monar-Schronisko dla Osób Bezdomnych
MARKOT w Chełmie na realizację zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 i 48a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej została podjęta uchwała
regulująca zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, do których zgodnie
z art. 51 ust 5 ustawy zalicza się schronisko dla osób bezdomnych.
Zasoby
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
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• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej;
• udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej;
• realizacja indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności;
• zapewnienie schronienia i posiłku.
9. PROBLEMY OSÓB STARSZYCH
Aktywność i integracja społeczna seniorów stanowią niezwykle ważny i wymagający
obszar dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dzięki postępowi medycznemu
żyjemy coraz dłużej, coraz dłużej chcemy być aktywni i korzystać z życia w pełni. Pomimo
tego w starszych osobach często nie dostrzega się potencjału i korzyści płynących dla
społeczności lokalnej. Należy pamiętać, że to właśnie seniorzy dzięki swej wiedzy i
życiowemu doświadczeniu mogą stanowić niezwykle cenne źródło nauki dla młodych
pokoleń. Równie często projektując infrastrukturę rekreacyjną pomija się potrzeby osób
starszych, co negatywnie wpływa na ich samopoczucie, a co za tym idzie – na ich odbiór przez
resztę społeczeństwa. Należy kreować zupełnie nowy wizerunek osoby starszej – jako osoby
aktywnej, sprawnej i będącej pełnoprawnym obywatelem gminy.
Na terenie gminy Księżpol zameldowanych na pobyt stały jest 1219 mieszkańców w
wieku poprodukcyjnych (dane za rok 2019). Wśród nich znajduje się 406 mężczyzn powyżej
65 roku życia oraz 813 kobiet powyżej 60 roku życia. Osoby w wieku poprodukcyjnym
stanowią 17,70% ogółu populacji gminy Księżpol (zameldowanej na pobyt stały).
Wykres 15 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2019roku

33%
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kobiety

mężczyźni

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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W roku 2014 z pomocy społecznej korzystało 7 mieszkańców gminy Księżpol w wieku
poprodukcyjnym. W roku następnym (2015) ich liczba wzrosła do 10, z kolei w roku 2016 z
pomocy społecznej korzystały 9, w roku 2017 – 10, w roku 2018- 9 i w roku 2019 - 7 osób
w wieku poprodukcyjnym. W każdym z analizowanych roczników przewagę stanowiły
kobiety.
Tabela 30. Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej w wieku poprodukcyjnym.
2014
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Kobiety

5

7

7
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Mężczyźni

2

3

2
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0

1

Ogółem

7

10

9

10

9

7

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019r.
Obserwowane procesy demograficzne od lat wskazują na postępujący proces starzenia
się społeczeństwa. Granice starości są płynne a sam proces starzenia się organizmu przebiega
etapami. Najpierw jest etap starzenia się społecznego, później następuje starzenie fizyczne.
Proces starzenia zależy od sposobu i warunków życia. Postępujące zmiany ekonomiczne społeczne, szybki postęp techniczno – informatyczny, wzrost stopy życiowej, rozwój
medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego.
Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę,
inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności.
Osoby starsze obejmowane są pomocą w formie pracy socjalnej i usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania. Osoba wymagająca opieki, niemogąca samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych, może być skierowana do domu pomocy społecznej.
Zasoby:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu:
• udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej;
• udzielanie pomocy finansowej;
• organizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania;
• kierowanie osób do domów pomocy społecznej,
• wypłata świadczeń opiekuńczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju:
• umieszczanie osób w domach pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu:
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• prowadzenie 6 Klubów Seniora
• prowadzenie 12 KGW
10. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM STRATEGIĄ
Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę lokalnej sytuacji w sferze społecznej
sformułowano prognozę przewidywanych zmian w zakresie zdiagnozowanych obszarach
problemowych w gminie Księżpol.
Problem społeczny

Prognoza zmian

Dysfunkcjonalność

• zwiększenie w rodzinach poziomu prawidłowego wypełniania

rodzin

funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
• ograniczenie ilości dzieci pozostających w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych;
• poszerzenie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych;
• zwiększenie dostępności rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo

-

wychowawczych

do

poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, terapii rodzinnej
oraz grup samopomocowych rodziców;
Ubóstwo

• poprawa warunków życia i sytuacji materialnej osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
• wzrost poczucia stabilizacji życiowej;
• zmniejszenie zagrożeń występowania dysfunkcji w rodzinach;

Bezrobocie

• spadek liczby osób bezrobotnych;
• aktywizacja osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
• zwiększenie szans osób bezrobotnych na znalezienie
zatrudnienia poprzez odpowiednie dostosowanie ich kwalifikacji
do wymagań rynku pracy;
• wzmocnienie kompetencji i potencjału osób, które ubiegają się
o zatrudnienie;
• zwiększony poziom motywacji do własnej aktywności
społecznej i zawodowej;

64

Niepełnosprawność

•rozwój

środowiskowych

form

wsparcia

dla

osób

niepełnosprawnych;
• podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych;
• wzrost zaangażowania osób niepełnosprawnych w życie
społeczne i zawodowe;
• integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną;
• poprawa sytuacji psychofizycznej osób niepełnosprawnych;
Uzależnienia i

• zmniejszenie liczby osób dotkniętych uzależnieniami;

rozwiązywanie

• łagodzenie skutków społecznych i zawodowych alkoholizmu;

problemów

• rozwój sieci wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny;

alkoholowych

• wzrost świadomości społecznej na temat uzależnień;
• edukacja mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia;
• poprawa funkcjonowania w rodzinie i życiu społecznym;

Przemoc w rodzinie

• zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez budowanie
lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
•zwiększenie

dostępności

do

specjalistycznej

pomocy

psychologicznej dla rodzin dotkniętych przemocą;
• ochrona ofiar przemocy;
• rozwój społecznej świadomości na temat zjawiska przemocy w
rodzinie;
Problem osób

• poprawa jakości życia osób starszych;

starszych

• integracja osób starszych ze społecznością lokalną;
• wzrost aktywności osób starszych poprzez zapewnienie
im dostępu do rekreacji, kultury i wypoczynku;
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IV. ANALIZA SWOT
Jedną z najbardziej powszechnie stosowanych metod i technik służących budowaniu
strategii jest analiza SWOT. Analiza SWOT polega na zbadaniu silnych i słabych podmiotów
działających w sferze polityki społecznej, a następnie ich konfrontacji z szansami i
zagrożeniami tkwiącymi w jej bliższym i dalszym otoczeniu. Pozwala oszacować możliwości
i potencjał, jakim dysponuje dany podmiot.
Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób:


Mocne strony (wewnętrzne czynniki pozytywne) to przede wszystkim to, co wyróżnia
gminę na tle innych. Są to te dziedziny działalności, które tworzą potencjał i
pozytywny wizerunek instytucji.



Słabe strony (wewnętrzne czynniki negatywne) to te aspekty funkcjonowania, które
ograniczają sprawność i mogą blokować rozwój instytucji.



Szanse (zewnętrze czynniki pozytywne) to wszystkie wydarzenia i procesy w
otoczeniu, które tworzą sprzyjające dla instytucji sytuacje. Są to takie kierunki
działalności, które mogą przynieść w przyszłości pozytywne, rozwojowe społecznie
efekty.



Zagrożenia (zewnętrzne czynniki negatywne) to zbiór możliwych sytuacji i procesów,
które mogą tworzyć niekorzystne dla instytucji warunki rozwoju w jego otoczeniu.
Zagrożenia są postrzegane jako bariery, utrudnienia i możliwe niebezpieczeństwa dla
zakładanych procesów.
Analiza SWOT została oparta na informacjach zawartych w kompleksowej diagnozie

sytuacji społecznej w gminie Księżpol. Stanowi ona podstawę do identyfikacji i określenia
kierunków działań.
Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu problemów
społecznych i polityki społecznej, ujęte zostały w następującym zakresie tematycznym:
1. Dysfunkcyjność rodzin;
2. Ubóstwo;
3. Bezrobocie;
4. Niepełnosprawność;
5. Uzależnienia i rozwiązywanie problemów alkoholowych;
6. Przemoc w rodzinie;
7. Problem osób starszych;
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Dysfunkcjonalność rodzin
Słabe strony

Mocne strony

• interdyscyplinarna współpraca instytucji •współistnienie
działających na rzecz rodziny;
•doświadczenie,

wiedza

społecznych

i

wielu
(ubóstwo-

problemów
bezrobocie

–

kwalifikacje przemoc – uzależnienia);

pracowników działających na rzecz rodziny; •zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo• dobre rozeznanie środowiska lokalnego;

wychowawczych przez rodziców;

•podejmowanie działań zapobiegających • brak pozytywnych wzorców osobowych w
umieszczeniom dzieci poza ich rodziną rodzinach dysfunkcyjnych;
naturalną;
•duże

• niska aktywność zawodowa;

zróżnicowanie

form

pomocy

świadczonej przez GOPS Księżpol;
• dożywianie dzieci;
•zatrudnianie asystenta rodziny pozwalające
na efektywne budowanie mechanizmów
współpracy z rodziną i dzieckiem w
środowisku naturalnym;
•opracowywanie

3

letnich

programów

pomocy rodzinie.
zagrożenia

szanse

•wsparcie

rodzin

poprzez

wypłaty •osłabienie oraz zanik więzi, tradycji

świadczenia wychowawczego z Programu rodzinnych;
• wzrost kosztów utrzymania rodziny;

Rodzina 500 +;

•kontynuowanie usług świadczonych przez • negatywne wzorce zachowań rodzinnych i
asystenta

rodziny

przeżywającym

(pomoc

trudności

w

rodzinom społecznych;
pełnieniu • rozpad więzi rodzinnych;

funkcji opiekuńczo - wychowawczych);
•wzrost

znaczenia

konieczności oraz zjawisko „dziedziczenia biedy”;

opracowania programów pomocowych;
•wzmocnienie

współpracy

• uzależnienie rodzin od pomocy społecznej
• brak świadomości problemu i umiejętności

pomiędzy szukania

instytucjami wspierającymi rodzinę;

pomocy

dysfunkcyjne;
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przez

rodziny

• długotrwały i trudno mierzalny proces
przywracania

rodzinie

zdolności

prawidłowego funkcjonowania;

Ubóstwo
Słabe strony

Mocne strony

• wykwalifikowana i doświadczona kadra •dominacja pasywnych form pomocy o
GOPS Księżpol;
•stałe

niskiej skuteczności i efektywności;

doskonalenie

zawodowe •rozpad rodzin powodowany emigracją

pracowników GOPS Księżpol;
•interdyscyplinarna

zarobkową,

współpraca

długotrwałym

bezrobociem

GOPS oraz patologiami;

Księżpol z innymi instytucjami zajmującymi • zjawisko starzejącego się społeczeństwa;
się problemami społecznymi;
•duże

zróżnicowanie

• zjawisko ,,wyuczonej bezradności”;

form

pomocy

świadczonej przez GOPS Księżpol;
• duże wsparcie dla rodzin z dziećmi poprzez
realizację

wypłaty

świadczeń

wychowawczych, świadczeń rodzinnych;

Szanse

Zagrożenia

• wzrost znaczenia organizacji

• ubożenie społeczeństwa przyczyniające się

pozarządowych działających w obszarze

m.in. do wzrostu klientów pomocy

pomocy społecznej;

społecznej, uzależnienie od pomocy

• wzrost świadomości społecznej na temat społecznej;
występujących problemów;

• rozwój patologii społecznych;

• możliwość wykorzystania funduszy

• roszczeniowa postawa klientów pomocy

unijnych na realizację programów

społecznej i brak motywacji do zmiany

wsparcia dla osób i rodzin korzystających z sytuacji życiowej;
pomocy społecznej;

• brak tendencji spadkowej w liczbie osób
długotrwale
społecznej;
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korzystających

z

pomocy

Bezrobocie
Słabe strony

Mocne strony
•wzrost

znaczenia

wykształcenia

jako •wystąpienie

zjawiska

dziedziczenia

wartości;

bezrobocia;

• niska skala bezrobocia;

•nieadekwatność posiadanego zawodu do

•rosnąca ilość miejsc pracy w sektorze aktualnych potrzeb rynkowych;
• odpływ ludzi młodych i wykształconych z

prywatnym;

•rozwój sektora usług – powstawanie miasta;
mikroprzedsiębiorstw,
•możliwość

pozyskiwania

dodatkowych

środków na finansowanie działań na rzecz
rynku pracy - w tym w ramach środków UE
Zagrożenia

Szanse

• współpraca partnerów rynku pracy w •wysoki poziom kosztów pracy utrudniający
zakresie

rozwiązywania

problemów rozwój legalnego zatrudnienia w firmach;

związanych z bezrobociem i realizacji • wzrost bezrobocia wśród ludzi młodych i
programów z zakresu aktywizacji osób osób starszych;
bezrobotnych i wspierania pracodawców;
•różnorodność

form

wsparcia

• niskie dochody z pracy;

osób • niechęć do aktywnego poszukiwania pracy
u

bezrobotnych oferowana przez PUP;
•możliwość

korzystania

z

osób

długotrwale

funduszy korzystających

ze

bezrobotnych

świadczeń

pomocy

społecznej;

europejskich;

Niepełnosprawność
Mocne strony

Słabe strony

• zaangażowanie osób niepełnosprawnych w •bariery utrudniające pełen udział osób
rozwiązywanie swoich problemów;

niepełnosprawnych w życiu społecznym;

• działalność organizacji pozarządowych na • brak rozwiniętego wolontariatu dla osób
rzecz osób niepełnosprawnych;

niepełnosprawnych;
• brak dziennego ośrodka wsparcia np.
Środowiskowego Domu Samopomocy;
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•rozpowszechnianie
pozytywnych

w

środowisku • brak mieszkań chronionych;

wzorców

postaw

filantropijnych i charytatywnych;
•organizacja

spotkań,

imprez

oraz

przeglądów twórczości z udziałem osób
niepełnosprawnych;
Zagrożenia

Szanse
•wzrost

społecznej

akceptacji

osób • wzrost liczby osób niepełnosprawnych w

niepełnosprawnych;

związku ze starzeniem się społeczeństwa;

• likwidowanie barier architektonicznych;

• brak skuteczności działań zmierzających

•włączenie osób niepełnosprawnych w życie do włączenia osób niepełnosprawnych w
społeczności lokalnej;

życie społeczne i zawodowe;

Przemoc w rodzinie
Słabe strony

Mocne strony
•

Zespołu •

funkcjonowanie

niewystarczające

upowszechnienie

Interdyscyplinarnego działającego na rzecz informacji o problemie przemocy w rodzinie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na oraz
terenie gminy Księżpol;
•

doświadczenie

kompetencjach

i

zadaniach

realizowanych przez podmioty działające

zawodowe

i

wiedza na rzecz rodzin zagrożonych i dotkniętych

pracowników instytucji, służb, z zakresu przemocą na terenie gminy Księżpol;
• przewlekłość postępowań karnych;

problematyki przemocy w rodzinie;
•

bezpłatny

dostęp

do

poradnictwa • niewystarczające wsparcie dla osób
pracujących

specjalistycznego;

bezpośrednio

z

osobami

• dotychczasowe dobre praktyki wymiany dotkniętymi przemocą w rodzinie i z
informacji

pomiędzy

znającymi

się osobami stosującymi przemoc;

osobiście i współpracującymi ze sobą • niewystarczająco wypracowane standardy
pracownikami różnych podmiotów z terenu i
gminy Księżpol;
•

gotowość

procedury

monitorowania

i

interweniowania w sytuacjach przemocy w
osób

zajmujących

się rodzinie;

problematyką przemocy w rodzinie do
kształcenia się;
Zagrożenia

Szanse
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• zmiana świadomości społecznej na temat • brak zaufania do instytucji publicznych;
• negatywne wzorce zachowań społecznych;

zjawiska przemocy w rodzinie;
•

akceptacja

społeczna

dla

działań • bezradność w sprawach opiekuńczo –

podejmowanych na rzecz zapobiegania wychowawczych;
przemocy w rodzinie;

• problemy alkoholowe członków rodzin;

• realizacja procedury „Niebieska Karta”;

• głęboko zakorzenione mity i stereotypy na

•

możliwość

pozyskania

środków temat przemocy w rodzinie;

finansowych z dotacji pozabudżetowych na • ukrywanie przez rodzinę występowania
realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, niechęć do współpracy;
• poczucie bezkarności u osób stosujących

przemocy w rodzinie;

• rozwój kompleksowej pomocy rodzinom w przemoc;
których występuje przemoc;

• wypalenie zawodowe u osób pracujących z
ofiarami przemocy;

Uzależnienia i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Słabe strony

Mocne strony
•

rozwój

programów

profilaktycznych • zjawisko „dziedziczenia uzależnień”;

skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz •
rodziców;
•

realizacja

wzrastająca

liczba

eksperymentujących
szkolnych

osób

ze

środkami

programów psychoaktywnymi;

profilaktycznych;

• niechęć osób z problemem alkoholowym

• prowadzenie działań motywujących do do podjęcia leczenia;
podjęcia działań do podjęcia leczenia •
odwykowego oraz udziału w grupach AA;

zbyt

mała

pozarządowych

liczba

organizacji

zajmujących

się

• dobrze przygotowana kadra do pracy z problemami uzależnień;
osobami uzależnionymi;

• mała dostępność do oferty terapeutycznej
dla innych rodzajów uzależnień (hazard,
siecioholizm);

Szanse

Zagrożenia

• traktowanie uzależnień jako problemu • łatwy dostęp do alkoholu;
społecznego;

• obawa rodzin przed ujawnieniem problemu

• wzrost zainteresowania zdrowym stylem uzależnienia;
życia i aktywnym spędzeniem czasu;
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• odpowiednie przygotowanie kadry w •
szkołach i instytucjach pomocowych;

zjawisko

marginalizacji

osób

uzależnionych i współuzależnionych;

• istniejący system wsparcia dla osób • rozpad więzi rodzinnych i społecznych;
uzależnionych i ich rodzin;

• zanik kontroli społecznej;
• niekontrolowany dostęp młodzieży do
internetu;

Problem osób starszych
Słabe strony

Mocne strony
•

duże

zróżnicowanie

form

pomocy • niski poziom życia osób starszych;

świadczonej przez GOPS Księżpol;
•

możliwość

skierowania

• brak dziennych ośrodków wsparcia dla
osoby seniorów;

wymagającej całodobowej opieki do domu • brak wolontariuszy;
pomocy społecznej;

• współistnienie dodatkowych problemów

• funkcjonowanie klubów seniora i KGW;

(ubóstwo

•

dobra

współpraca

z

–

niepełnosprawność

–

instytucjami, długotrwała choroba);

organizacjami pozarządowymi i Kościołem • duża liczba osób samotnych;
• poczucie nieprzydatności;

w zakresie pomocy osobom starszym;

• niska aktywność zawodowa;
• brak motywacji do korzystania z różnych
form rozwoju osobistego
Zagrożenia

Szanse

• wzrost zainteresowania zdrowym stylem • zjawisko starzejącego się społeczeństwa;
życia i aktywnym spędzaniem wolnego • wzrost zapotrzebowania na miejsca w
placówkach zapewniających całodobową

czasu;
•

wzrost

znaczenia

pozarządowych

organizacji opiekę;

wspierających

osoby •

zjawisko

marginalizacji

starsze i ich rodziny;

seniorów;

• podmiotowe traktowanie osób starszych;

• rozpad więzi rodzinnych;

•

możliwość

wykorzystania

problemów

funduszy • zmiana modelu rodziny i odejście od

unijnych na realizację programów wsparcia modelu rodziny wielopokoleniowej;
dla osób starszych;
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V. MISJA

Zapewnienie pomocy
potrzebującym i zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz rozwój integracji społecznej
służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa społecznego
mieszkańców gminy Księżpol
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VI. PLAN OPERACYJNY
Obszary strategiczne, wyszczególnione w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie Księżpol, wynikają z przyjętej wizji rozwoju społecznego gminy w
perspektywie 2028 roku. Zdefiniowano sześć kluczowych obszarów polityki społecznej
gminy Księżpol, wyodrębnionych za pomocą głównych grup odbiorców działań lub sfer
współdziałania:
Rodzina
Osoby starsze
Osoby dotknięte i zagrożone niepełnosprawnościami
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Współpraca instytucjonalna
Należy podkreślić umowność podziałów „obszarowych", które wzajemnie się
przenikają i dopełniają. Nie jest możliwa sprawna i efektywna realizacja zapisów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych przy braku integracji poszczególnych kierunków
działań. Dla każdego z obszarów strategicznych sformułowany został cel strategiczny (w
perspektywie 2028 roku), a także służące im cele operacyjne (o krótszej perspektywie
czasowej). Realizacji celów służą zdefiniowane w dokumencie kluczowe zadania i projekty,
które określają ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i
organizacyjnej interesariuszy polityki społecznej w gminie Księżpol.
Monitorowanie postępów w zakresie realizacji gminnej polityki społecznej, opisanej w
ramach niniejszej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2028,
ułatwia lista rekomendowanych mierników, które przypisane zostały poszczególnym celom
operacyjnym.
Lista ta stanowi bazową propozycję, która podczas prowadzenia procesów
monitorowania i przeglądu strategicznego może być modyfikowana i uzupełniana - zgodnie
z potrzebami jednostek wdrażających.
Poniższy schemat prezentuje strukturę celów Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Księżpol na lata 2021-2028.
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6.1. Cele Strategiczne i operacyjne
Lp. Cele strategiczne
1

Zintegrowany

system

Lp. Cele operacyjne
wsparcia 1.1. Wsparcie

rodzin

oraz

efektywne

i

zwalczanie

przeciwdziałanie

dziecka i rodziny

kryzysów w rodzinie.
1.2.

Rozwój zintegrowanego systemu
i

profilaktyki

rozwiązywania

problemów.
2

Skuteczna polityka społeczna wobec 2.1. Doskonalenie usług dla osób starszych
osób starszych

i wsparcie ich opiekunów.
2.2. Aktywizacja zawodowa, społecznokulturalna

i

obywatelska

oraz

rekreacyjno-sportowa osób starszych.
3

Skuteczna polityka społeczna wobec 3.1. Zapewnienie

osobom

osób dotkniętych oraz zagrożonych

niepełnosprawnym

niepełnosprawnościami i ich rodzin

opieki.
3.2. Wspomaganie,
integracja

odpowiedniej

aktywizacja

osób

dotkniętych

oraz

oraz

i

rodzin

zagrożonych

niepełnosprawnościami.
4

Wsparcie osób zagrożonych
dotkniętych

marginalizacją

oraz 4.1. Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako
i

podstawowego

wykluczeniem społecznym

wykluczenia

społecznego.
4.2. Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób bezrobotnych.
4.3. Rozwój

zintegrowanego

systemu

przeciwdziałania bezdomności.
5

Współpraca instytucjonalna

5.1. Profesjonalizacja kadry.
5.2. Rozwój zintegrowanego
przeciwdziałania
przemocy.
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systemu

uzależnieniom

i

6.2. Karty celów operacyjnych
1. Cel strategiczny Zintegrowany system wsparcia dziecka i rodziny

1.1.
Wsparcie rodzin oraz efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie.
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji
Realizatorzy/partnerzy

działań 

Podejmowanie

promocyjnych, profilaktycznych
i

edukacyjnych

działań 2021-2028
Realizator

promocyjnych

rzecz 

na

Liczba
Liczba

działań Szkoły i placówki oświatowe

właściwych relacji rodzinnych

profilaktycznych

(kampanie

społeczne, 

Liczba

wydarzenia

kulturalno-

edukacyjnych

Organizacje pozarządowe

działań Kościoły

i

związki

wyznaniowe

oświatowe, edukacja młodzieży,

Partnerzy

wzmacnianie

Powiatowe Centrum Pomocy

kompetencji

opiekuńczych i wychowawczych

Rodzinie

rodziców

Gminny Ośrodek Pomocy

i

opiekunów,

współpraca szkół i placówek

Społecznej w Księżpolu

oświatowych

Instytucje kultury

oraz

instytucji

polityki społecznej).

Rodzice, Rada Rodziców

Zintensyfikowanie

i

rozwój 

Liczba

rodzin 2021-2028

pracy socjalnej oraz asystentury

objętych wsparciem Realizator Gminny Ośrodek

rodzin

szczególnym

asystenta rodziny

dzieci

Liczba

ze

uwzględnieniem
środowisk

ze 

niewydolnych

objętych

wychowawczo oraz rodzin i

socjalną

Pomocy

Społecznej

w

rodzin Księżpolu
pracą Partnerzy
Powiatowe Centrum Pomocy

dzieci umieszczanych w pieczy

Rodzinie

zastępczej.
Podejmowanie
inicjatyw

do

i

realizacja 

rodzin 2021-2028

wspierających

funkcjonowania

rodzin wspierających.

Liczba



Liczba
inicjatyw
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Realizator Gminny Ośrodek

podjętych Pomocy
Księżpolu

Społecznej

w

Pomoc finansowa i rzeczowa dla 

Liczba

rodzin pozostających w trudnej

objętych

sytuacji

społeczną

ekonomicznej

realizowana

Gminny 

przez

rodzin 2021-2028
pomocą Realizator

Liczba

Gminny

Ośrodek

Pomocy

rodzin Społecznej w Księżpolu

Ośrodek Pomocy Społecznej z

objętych

Centrum Usług Wspólnych

systemu pomocy społecznej (w

programem

Gminy Księżpol

tym

programu

osłonowym

świadczeń

zakresie dożywiania Szkoły i placówki oświatowe

realizacja

dożywiania)

i

rodzinnych oraz pomocy osobom 

Liczba

uprawnionym

korzystająca

do

alimentów,

świadczeń

wychowawczych,

świadczeń

świadczenia

„Dobry

rodzinnych

Start”,

stypendiów socjalnych



.

Liczba

w Partnerzy:

rodzin
ze

rodzin

korzystająca

ze

świadczeń

z

funduszu
alimentacyjnego


Liczba

rodzin

korzystająca

ze

świadczeń
wychowawczych


Liczba

rodzin
ze

korzystająca

świadczenia „Dobry
Start”


Liczba

rodzin

pobierająca
stypendium
socjalne
Opracowanie
Gminnego

i

realizacja 

Liczba

Programu

opracowanych

Przeciwdziałania Przemocy

2021-2028
i Realizator

wdrożonych

Gminny

programów

Społecznej w Księżpolu
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Ośrodek

Pomocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Zespół Interdyscyplinarny na

Przemocy w Rodzinie.

rzecz

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie.
Partnerzy:
Ośrodek

Interwencji

Kryzysowej
Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna
Szkoły i placówki oświatowe,
Policja, sądy,

prokuratura,

placówki ochrony zdrowia.

Opracowanie

i

realizacja 

Liczba

2021-2028

Gminnych Programu Pomocy

opracowanych

i Realizator

Rodziny

wdrożonych

Gminny

programów

Społecznej w Księżpolu

Ośrodek

Pomocy

Szkoły i placówki oświatowe
Instytucje kultury
Udział w Programie Karta Dużej 

Liczba przyznanych 2021-2028

Rodziny

Kart Dużej Rodziny Realizator
Gminny

Ośrodek

Pomocy

Społecznej w Księżpolu

Organizacja,

wspieranie

i 

Liczba

2021-2028

promocja imprez dedykowanym

zorganizowanych

Realizator

całym rodzinom

imprez

Gminny Ośrodek Kultury w
Księżpolu,

Gminna

Biblioteka w Księżpolu
1.2.
Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów
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profilaktyki 

Prowadzenie
działalności

informacyjnej

edukacyjnej

w

rozwiązywania

i

Liczba

działań 2021-2028

edukacyjnych

zakresie

profilaktycznych

problemów

i Realizator
Szkoły i placówki oświatowe
Organizacje pozarządowe

społecznych wśród mieszkańców

Kościoły

i

gminy

wyznaniowe

związki

Partnerzy:
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie i inne instytucje
polityki społecznej,
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,
Instytucje kultury.

Opracowanie

i

Gminnego

realizacja 

Liczba

Programu

opracowanych

2021-2028
i Realizator :

Profilaktyki i Rozwiązywania

wdrożonych

Gminna

Problemów

programów

Rozwiązywania

Alkoholowych,

Narkotykowych i innych.

dostępności

do 

Liczba osób, które 2021-2028

specjalistów

zajmujących

się

skorzystały

i

terapią

Problemów

Alkoholowych,

Zwiększenie
pomocą

Komisja

osób

uzależnionych.




ze Realizator

specjalistycznego

Zespół Interdyscyplinarny na

poradnictwa

rzecz

przeciwdziałania

Liczba podmiotów przemocy w rodzinie
udzielających

Gminna

poradnictwa

Rozwiązywania

Problemów

specjalistycznego

Alkoholowych,

Poradnia

Liczba udzielonych Terapii
Alkoholu

porad
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Komisja

Uzależnienia

od
i

Współuzależnienia, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Księżpolu.
Partnerzy:
Komenda Powiatowa Policji
w

Biłgoraju,

placówki

oświatowe
Wsparcie kadry pracującej z 

Liczba

rodziną

kursów dla kadry Realizator

szkoleń 2021-2028

pracującej z rodziną Zespół Interdyscyplinarny na
rzecz

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie
Gminna

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Księżpolu.
Źródła finansowania

Środki własne gminy, środki zewnętrzne

2. Cel strategiczny
Skuteczna polityka społeczna wobec osób starszych
2.1. Doskonalenie usług dla osób starszych i wsparcie ich opiekunów.
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji
Realizatorzy/partnerzy

rzecz 

Działania

na

wydłużenia

przebywania

seniorów
rodzinnym.

w

środowisku

Liczba

wypłacanych 2021-2028

specjalnych

zasiłków Realizator

opiekuńczych na osobę Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Księżpolu

starszą,

Partnerzy
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Liczba

wypłacanych Powiatowe Centrum Pomocy

zasiłków dla opiekuna na Rodzinie
osobę starszą


Liczba

wypłacanych

świadczeń
pielęgnacyjnych na osobę
starszą.
wolontariatu, 

Promocja
aktywizacja

podjętych

formie

środowiska sąsiedzkiego w

działań

zaspakajaniu

na potrzeby seniorów

niezbędnych

życiowych

w 2021-2028

wolontariatu Realizator Gminny Ośrodek

i

potrzeb

rodziny

Liczba

nakierowanych Pomocy
oświatowe

i

Partnerzy;

niesamodzielnych.

w

Księżpolu, szkoły i placówki

osób

starszych

Społecznej

Instytucje kultury

Doskonalenie i rozwijanie 

Liczba

systemu świadczenia usług

pomocą w formie usług Realizator Gminny Ośrodek

opiekuńczych

opiekuńczych

i

specjalistycznych

usług 

opiekuńczych.

Liczba
pomocą

osób

osób

objętych 2021-2028
Pomocy

Społecznej

w

objętych Księżpolu, Urząd Gminy w
formie Księżpolu

w

specjalistycznych

usług

opiekuńczych
2.2. Aktywizacja społeczno-kulturalna i obywatelska oraz rekreacyjno-sportowa osób
starszych.
Promocja i edukacja na 

Liczba

rzecz

kulturalnych

budowania

wydarzeń 2021-2028
Realizator:
kampanii Szkoły

pozytywnego postrzegania 

Liczba

starości w społeczeństwie

edukacyjnych

i

placówki

oświatowe, Gminny Ośrodek
Kultury
Gminna

w

Księżpolu,
Biblioteka

Publiczna w Księżpolu
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Działania

zakresu 

z

integracji seniorów

Liczba

działających 2021-2028

klubów seniora


Realizator:

Liczba członków klubu Szkoły

placówki

oświatowe,

seniora


i

Liczba działań z zakresu Gminny Ośrodek Kultury w
integracji

Księżpolu,

międzypokoleniowej

Biblioteka

Gminna
Publiczna

w

Księżpolu
Działania

rzecz 

na

utrzymania

aktywności

Liczba

dostępnych 2021-2028

siłowni

fizycznej seniorów

na

wolnym Realizator:
Urząd Gminy Księżpol,

powietrzu.


Liczba działań na rzecz Gminny Ośrodek Kultury w
aktywności Księżpolu,

utrzymania

fizycznej seniorów
Źródła finansowania

Środki własne gminy, środki zewnętrzne

3. Cel strategiczny
Skuteczna

polityka

społeczna

wobec

osób

dotkniętych

oraz

zagrożonych

niepełnosprawnościami i ich rodzin.
3.1. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniej opieki
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji
Realizatorzy/partnerzy

Udzielanie

osobom  Liczba

osób 2021-2028

niepełnosprawnym wsparcia w

niepełnosprawnych

Realizator

postaci

objęta pracą socjalną

Gminny Ośrodek Pomocy

pracy

socjalnej

oraz

pomocy finansowej i rzeczowej

osób Społecznej w Księżpolu

 Liczba
niepełnosprawnych
objęta

pomocą Partnerzy
Instytucje działające na

społeczną

osób
objęta rzecz
usługami opiekuńczymi niepełnosprawnych

Rozwijanie usług opiekuńczych i  Liczba
specjalistycznych
opiekuńczych

usług

Urząd Gminy Księżpol

i

osób

specjalistycznymi
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usługami
opiekuńczymi.
Podejmowanie

współpracy

z  Liczba osób z gminy
korzystających

z

pozarządowymi działającymi na

dziennego

w

rzecz osób niepełnosprawnych,

instytucjach

instytucjami

i

organizacjami

pobytu

mi. zakładami opieki zdrowotnej,  Liczba osób z gminy
ośrodkami wsparcia, warsztatami

objęta

terapii

opieką

zajęciowej,

środowiskowymi

domami

całodobową
w

domach

pomocy społecznej.

pomocy itp.
3.2. Wspomaganie, aktywizacja i integracja osób oraz rodzin dotkniętych oraz
zagrożonych niepełnosprawnościami.
świadomości 

Podnoszenie
społecznej

odnośnie

osób

z

niepełnosprawnością – działania

Ilość podjętych działań 2021-2028
edukacyjnych

i Realizator

promocyjnych.

szkoły

i

edukacyjne i promocyjne, mające

oświatowe,

na celu przełamywanie barier

pozarządowe.

mentalnych,

Partnerzy:

kreowanie

placówki
Organizacje

właściwych postaw społecznych

Urząd Gminy Księżpol

wobec niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Księżpolu,
Instytucja kultury, Kluby i
organizacje sportowe.

Zapewnienie

usług

dla

osób 

Liczba

osób 2021-2028

niepełnosprawnych

niepełnosprawnych

Realizator

wymagających częściowej opieki

korzystających z usług

Gminny Ośrodek Pomocy

i

pomocy

w

Społecznej w Księżpolu

zaspakajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych.

Partnerzy
Placówki zdrowia

Prowadzenie

i

zapewnienie 

mieszkań chronionych

Liczba
chronionych
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mieszkań 2021-2028
Realizator

Urząd Gminy Księżpol
kosztów 

Dofinansowanie
transportu

osób

niepełnosprawnych

(w

Liczba osób, którym 2021-2028
jest Realizator

finansowany

tym

Centrum Usług Gminy

transport.

niepełnosprawnych dzieci).

Księżpol
barier 

Likwidacja

Ilość

działań 2021-2028

architektonicznych, pozwalająca

nastawionych

na korzystanie z przestrzeni i

likwidację barier.

obiektów

barier

komunikowaniu

się

i

na Realizator
Urząd Gminy Księżpol i

w

wszystkie

barier

podległe,

jednostki
szkoły

i

placówki oświatowe.

technicznych.

Partnerzy
Placówki

zdrowia,

instytucje

aktywności

lokalnej.
Źródła finansowania

Środki własne gminy, środki zewnętrzne

4. Cel strategiczny
Wsparcie osób zagrożonych

oraz dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem

społecznym
4.1 Ograniczenie zjawiska ubóstwa jako podstawowego wykluczenia społecznego
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji
Realizatorzy/partnerzy

Diagnozowanie
możliwości
zagrożonych

potrzeb
wsparcia

i 
grup

wykluczeniem

społecznym
Udzielanie

pomocy

osobom 

Liczba

2021-2028

przeprowadzonych

Realizator

wywiadów

Gminny Ośrodek Pomocy

środowiskowych

Społecznej w Księżpolu

Liczba rodzin objęta 2021-2028
pracą socjalną,

ubogim


Partnerzy:

Liczba rodzin objętych Kościół katolicki, Związki
wyznaniowe,
PCK,
pomocą społeczną
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Liczba rodzin objęta organizacje pozarządowe,
wsparciem z powodu osoby fizyczne, zakłady
pracy.

bezrobocia


Liczba osób objętych
programem „Posiłek w
szkole i w domu”



Liczba

rodzin

pobierająca
świadczenia rodzinne


Liczba

rodzin

pobierająca
świadczenia

z

funduszu
alimentacyjnego .


Liczba

wydanych

skierowań do udziału
w programie „Pomoc
żywnościowa”
Współpraca

organizacjami 

z

Liczba

pozarządowymi,

kościołem

przeprowadzonych

katolickim,

związkami

akcji pomocowych

wyznaniowymi

oraz

osobami

fizycznymi

i

prawnymi

zakresie

wsparcia

w
osób

najuboższych.
4.2. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
Stała współpraca z Powiatowym 

Liczba

Urzędem

bezrobotnych

Pracy

aktywizacji
bezrobotnych

w

zakresie

zawodowej
mieszkańców 

gminie.

osób 2021-2028
w Realizator
Gminny Ośrodek Pomocy

Liczba osób z terenu Społecznej w Księżpolu,

gminy- upowszechnianie ofert

gminy objęta

przez Powiatowy Urząd Pracy w

pracy,

Powiatowy

Urząd Biłgoraju

usługach

zawodowego,

poradnictwa
szkoleniach,
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przygotowaniu
dorosłych

i

stażach,

organizowanie
publicznych,
użytecznych,
oraz

Pracy

zawodowym

różnymi

formami wsparcia

robót
prac

społecznie

interwencyjnych

udzielenie

pomocy

rozpoczęciu

w

działalności

gospodarczej.
Wspieranie osób bezrobotnych w 

Liczba

nabywaniu nowych kwalifikacji i

podnoszących

kompetencji.

kwalifikacje

osób

4.3. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania bezdomności.
zjawiska 

Monitorowanie

Liczba

wydanych 2021-2028

bezdomności oraz zapewnienie

skierowań

osobom

schroniska dla osób Urząd Gminy Księżpol

bezdomnym

podstawowych

potrzeb

życiowych

do Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy

bezdomnych


Liczba

zawartych Społecznej w Księżpolu

indywidualnych

Partnerzy:

programów

Komenda

z Policji w Biłgoraju

wychodzenia
bezdomności
Rozwój

mieszkalnictwa 

Liczba istniejących i
nowo

socjalnego

powstałych

mieszkań socjalnych
Prowadzenie

działań 

Liczba

działań

informacyjnych, prewencyjnych i

przeprowadzonych w

edukacyjnych

środowiskach
zagrożonych
bezdomnością

Źródła finansowania

Środki własne gminy, środki zewnętrzne

5. Cel strategiczny
Współpraca instytucjonalna
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Powiatowa

5.1. Profesjonalizacja kadry
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji
Realizatorzy/partnerzy
Źródła finansowania

Doskonalenie systemu wymiany i 

Liczba spotkań Zespołu 2021-2028

analizowania

ds.

informacji

oraz

przeciwdziałania Realizator

szybkiego reagowania pomiędzy

przemocy w rodzinie

podmiotami

Liczba spotkań Gminnej Pomocy Społecznej w

działającymi

w 

obszarze polityki społecznej.

kadry

Gminnego

Ośrodka

Przeciwdziałania

Zespół

Alkoholizmowi

Przeciwdziałania

pracowników Przeciwdziałania
w
tym Alkoholizmowi

Liczba

oraz innych instytucji polityki

GOPS

społecznej poprzez dokształcanie.

pracowników

Utrzymanie odpowiedniej liczby

socjalnych

pracowników

Liczba

i 

asystentów rodziny

asystentów

rodziny,
systemu 

Doskonalenie

Liczba

informacji

informacyjnego o możliwościach

zamieszczona na stronie

udzielania pomocy społecznej i

internetowej

wsparcia mieszkańców
Analiza możliwości i zasadności 

Liczba

cyfryzacji poszczególnych usług

złożonych

w ramach oferty GOPS, wzrost

pośrednictwem

poziomu dostępności do usług

systemów

świadczonych

teleinformatycznych

wykorzystaniu
technologii,

zdalnie

przy

ds.

szkoleń, Przemocy w Rodzinie
warsztatów, kursów itp. Gminna Komisja ds.
Liczba

Pomocy Społecznej w Księżpolu 

socjalnych

Ośrodek

ds. Księżpolu

Komisji

wzmacnianie 

Systematyczne

Gminny

najnowszych
upowszechnianie

korzystania przez beneficjentów z
usług cyfrowych
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wniosków
za

Przygotowanie GOPS Księżpol i 

Liczba

podmiotów zaangażowanych do

środków

funkcjonowania

dezynfekujących,

pandemii

w

czasie

koronawirusa,

monitorowanie

stałe

sytuacji

zakupionych

maseczek i rękawiczek

i

jednorazowych

reagowanie na bieżące potrzeby i 

Liczba

problemy.

przystosowanych

miejsc
do

przyjmowania klientów
GOPS.
5.2. Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.
instytucji 

Współpraca

Liczba

wszczętych 2021-2028

pomocowych w ramach Zespołu

procedur

„Niebieskie Realizator

Interdyscyplinarnego

karty”

działającego

na

rzecz 

przeciwdziałania

przemocy

w

spotkań



Liczba

ds.

grup Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

roboczych


rodzinie

Liczba

Zespołu

udzielonych Gminna

Komisja

porad specjalistycznych

Przeciwdziałania

Liczba

Alkoholizmowi

przeprowadzonych

Partnerzy

ds.

działań edukacyjnych i Urząd Gminy Księżpol,
Gminny
Ośrodek
profilaktycznych
Działanie

Gminnej

Rozwiązywania

Komisji 
Problemów

Alkoholowych



wniosków Pomocy Społecznej w
złożonych do Gminnej Księżpolu
Komenda
Powiatowa
Komisji
Liczba

Rozwiązywania

Policji w Biłgoraju,

Problemów

Szkoły

Alkoholowych

oświatowe,

Liczba wniosków do Placówki
sądu o przymusowe zdrowie,
leczenie

Źródła finansowania

i

ochrony
prokuratura,

sądy, służba kuratorska

Środki własne gminy, środki zewnętrzne
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placówki

VII. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, EWALUACJII AKTUALIZACJI
STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
1. System wdrażania
Instytucją zarządzającą wdrażaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Księżpol na lata 2021-2028 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu.
Do jego zadań należy w szczególności:
• koordynacja współpracy z partnerami realizacyjnymi,
• pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych,
• kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i
odbiorców działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
• poszukiwanie (wraz z Urzędem Gminy oraz innymi podmiotami) innych niż budżetowe
źródeł finansowania realizacji zadań i projektów,
• przygotowywanie sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Księżpolu,
• monitoring i ewaluacja oraz przygotowywanie zmian w ramach Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych,
• zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Księżpol zawiera wiele
działań, za realizacje których odpowiadać będą inne niż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
instytucje polityki społecznej, a także organizacje pozarządowe i pozostałe podmioty.
Skuteczność prowadzonych działań będzie warunkowana sprawnością i efektywnością
mechanizmów współdziałania między zaangażowanymi stronami. Wszyscy partnerzy
realizujący zadania i projekty zdefiniowane w dokumencie są proszeni o aktywną współpracę
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Księżpolu. Przyczyni się to do lepszej
organizacji, wdrażania, realnego monitorowania postępów oraz aktualizowania zapisów
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Księżpol na lata 2021-2028
zgodnie ze diagnozowanymi potrzebami społecznymi.
Na poziomie merytorycznym ważną rolę przypisuje się Radzie Gminy w Księżpolu,
która będzie wsparciem merytorycznym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do jej
zadań należy w szczególności podejmowanie uchwał w zakresie aktualizacji Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Księżpol, w tym celów strategicznych i
operacyjnych oraz działań.
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2. Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Księżpol na lata 2021-2028 jest
dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie realizowanych działań oraz
zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy przyjętymi założeniami a
uzyskiwanymi efektami. Służą temu procedury monitoringu i ewaluacji oraz aktualizacji
zapisów Strategii.
Sprawozdawczość dotycząca wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021-2028 (na potrzeby monitoringu, jak również
ewaluacji) będzie realizowana w okresach rocznych. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Księżpolu zgodnie z art. 110 ust. 1, pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej będzie
przedkładał Radzie Gminy Księżpol sprawozdanie z działalności Ośrodka, które zawierać
będzie również informacje o działaniach wynikających ze Strategii. Informacje te będą
stanowiły podstawę dalszych prac diagnostycznych i planistycznych.
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VIII.

RAMY

FINANSOWE

REALIZACJI

STRATEGII

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Warunkiem skutecznej i efektywnej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Księżpol na lata 2021-2028 będzie zabezpieczenie przez gminę
potrzebnych zasobów, w tym odpowiednich środków finansowych. Wysokość wydatków
budżetowych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
uzależniona jest od kondycji finansowej gminy.
Wydatki na pomoc społeczną w gminie Księżpol systematycznie rosną od 2016 roku.
Wyraźny wzrost wydatków w ostatnich latach jest przede wszystkim wynikiem wdrożenia
nowych rozwiązań i programów na szczeblu rządowym. W 2019 roku wydatki w rozdziale
„855-Rodzina” wyniosły 10 327 670,00zł min zł, stanowiąc 90,6% wszystkich wydatków na
pomoc społeczną w gminie Księżpol. Dział obejmuje przede wszystkim świadczenia
związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczenia rodzinne.
Tabela 31. Wydatki na pomoc społeczną w gminie Księżpol w latach 2016-2019.
Rok

2016

Wydatki w zł

8 540 964,64

2017
10 246 921,14

2018
10 130675,17

2019
11 190 846,89

Zgodnie z powyższym, uwzględniając jednocześnie dane budżetowe za rok 2020 i na
rok 2021, szacuje się, że wydatki na pomoc społeczną/realizację niniejszej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych będą wynosić rocznie 13-14 min zł. Przedział
wynika z założenia, zgodnego z obecnymi tendencjami, że wydatki rok do roku będą
wzrastały o około 1%. Ramy finansowe Strategii są jednak uzależnione od możliwości
finansowych gminy, a z drugiej strony od zmian w otoczeniu, np. związanych z programem
„Rodzina 500 plus" lub wdrażaniem nowych programów, zapowiadanych przez kręgi
rządowe. Wydatki będą rokrocznie określane w uchwałach budżetowych.
Planowane wydatki budżetowe gminy na pomoc społeczną obejmują w szczególności
realizację 5 celów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
Cel 1 Zintegrowany system wsparcia dziecka i rodziny
Cel 2 Skuteczna polityka społeczna wobec osób starszych
Cel 3 Skuteczna polityka społeczna wobec osób dotkniętych oraz zagrożonych
niepełnosprawnościami i ich rodzin
Cel 4 Wsparcie osób zagrożonych

oraz dotkniętych marginalizacją i wykluczeniem

społecznym
Cel 5 Współpraca instytucjonalna.
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Cel strategiczny nr 1 obejmuje w szczególności zadania z zakresu wspierania rodziny,
realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w tym związane z programem „Rodzina
500 plus”, będące głównie w kompetencjach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Księżpolu i innych instytucji polityki społecznej, dlatego na jego realizację przeznaczone
zostanie ok. 83,5% wszystkich wydatków gminy na pomoc społeczną. Jest to parytet oparty
na szacunkach kosztowych dotychczasowej realizacji zadań wchodzących w skład tego celu,
jak również na prognozach związanych z zapotrzebowaniem na usługi wobec rodzin.
Cel strategiczny 2 dotyczy działań w zakresie polityki senioralnej, której realizatorami
są instytucje polityki społecznej, w tym m.in. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Księżpolu, ale również inne instytucje publiczne (instytucje kultury, szkoły i placówki
oświatowe, placówki ochrony zdrowia) oraz organizacje pozarządowe i podmioty prywatne,
dlatego na jego realizację przeznaczone zostanie ok. 2% wszystkich wydatków gminy na
pomoc społeczną. Należy również zaznaczyć, iż oszacowanie to uwzględnia stale rosnącą
liczbę osób starszych, a tym samym stały wzrost zapotrzebowania na różnorodne usługi
społeczne dla tej grupy mieszkańców.
Cel strategiczny nr 3 dedykowany jest osobom dotkniętym i zagrożonym
niepełnosprawnościami, zawiera przede wszystkim zadania pozostające w kompetencji
placówek ochrony zdrowia, ale również innych instytucji publicznych, w tym na poziomie
powiatowym, także organizacji pozarządowych i innych podmiotów, dlatego na ich realizację
przeznaczone zostanie ok. 12% wszystkich wydatków gminy na pomoc społeczną. Parytet ten
uwzględnia rosnącą liczbę osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz
zagrożonych niepełnosprawnościami i długotrwałą chorobą, ale jednocześnie statystycznie
niewielki odsetek tych potrzebujących w całej strukturze społecznej gminy.
Cel strategiczny nr 4 zawiera w szczególności szereg zadań pozostających w
kompetencji Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju, dlatego wysokość środków gminnych
planowana jest na poziomie ok. 0,5% wszystkich wydatków gminy na pomoc społeczną. W
celu tym widać znaczące zmniejszenie środków wraz ze spadkiem potrzeb społecznych
wynikających z bezrobocia, chociaż skala pozostających problemów jest poważniejsza przypadki bezrobocia długotrwałego, bezrobocia osób starszych i z niepełnosprawnościami,
itp.
Cel strategiczny nr 5 obejmuje w szczególności zadania zarządcze i w zakresie
bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu oraz
dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, dlatego na jego realizację zostanie
przeznaczone ok. 2% wszystkich wydatków gminy na pomoc społeczną.
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Prognozowane wydatki mają charakter szacunkowy, ze względu na korelację z wieloma
zmiennymi, w tym niezależnymi od gminy (np. sytuacja społeczna i gospodarcza, zmiany na
rynku pracy, zmiany w programie „Rodzina 500 plus” itp.). Dotyczą realizacji kluczowych
zadań i projektów określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wśród
tych zadań znajdują się ponadto zadania, w tym inwestycyjne, które wymagać będą
ewentualnego zaangażowania dodatkowych środków.
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IX PODSUMOWANIE
Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na
lata 2021 – 2028 pozwoli na celowe, systematyczne i planowe dążenie do osiągnięcia
wytyczonych celów. Realizacja zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
pozwoli, w istniejących uwarunkowaniach społeczno - gospodarczych Gminie Księżpol, na
stopniowe minimalizowanie źródeł zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego, a w przyszłości na
wyeliminowanie tych zagrożeń.
Strategia ma charakter wieloletni i wyznacza kierunki rozwoje działań pomocowych ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu wyjście osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z kręgu świadczeniobiorców pomocy społecznej.
Strategia i wynikające z niej cele i zadania są otwarte i elastyczne. Ze względu na zmieniającą
się rzeczywistość społeczno - ekonomiczną oraz zmiany w ustawodawstwie podlegać będą
okresowym weryfikacjom i niezbędnym modyfikacjom.
Opracowany dokument daje szansę na możliwość realizacji polityki społecznej zgodnie
z lokalnymi potrzebami. Ważny do podkreślenia jest fakt, iż część zadań zawartych w
niniejszej strategii może być dofinansowana ze środków zewnętrznych.
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