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WSTĘP 

 

 

 

  Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest wyrazem zintegrowanego 

planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania 

wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji oraz polityki 

społecznej. Celem niniejszej strategii jest stworzenie długofalowego systemu rozwiązywania 

najważniejszych problemów społecznych zaobserwowanych na terenie gminy Ożarów oraz 

planowanie i realizację wyznaczonych zadań w zakresie polityki społecznej. 

         Rozwiązanie istotnych problemów społecznych jest działaniem trudnym                                  

i długofalowym, dlatego też celowe jest strategiczne podejście do zagadnień ze sfery polityki 

społecznej, również na poziomie lokalnym. Strategia jest swego rodzaju drogowskazem  

działania  władz samorządowych i innych  instytucji sfery  pomocy  społecznej. 

Wskazanie strategicznych kierunków działania poprzedzone jest wnikliwą analizą problemów 

społecznych występujących w gminie. Zintegrowane podejście do problemów sfery 

społecznej zaprezentowane w przedmiotowej strategii, pozwala na przyjecie nowych 

rozwiązań w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk. Niniejszy dokument zorientowany 

jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współprace z instytucjami 

działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, 

sądownictwo, straż miejska, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja oraz urząd pracy. 

W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w gminie Ożarów to nie tylko udzielanie wsparcia 

materialnego a przede wszystkim szeroko rozumiana praca socjalna, nastawiona na: 

wzmocnienie postaw aktywnych, stworzenie systemu wsparcia psychologicznego, 

poradnictwa prawnego, wdrożenie modelu pomocy w oparciu  

o kontrakt socjalny oraz ścisła współpraca i powiązanie działań instytucji i organizacji 

pozarządowych Osiągniecie wymiernych rezultatów wymaga ścisłej współpracy i szeroko 

rozumianego partnerstwa wszystkich podmiotów działających na polu społecznym. Głównym 

celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. zobowiązała 

gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                                   
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i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób                         

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są  zobowiązane do współudziału  

w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny  

w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie  

w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zadaniem pomocy społecznej jest w miarę możliwości, doprowadzenie do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 

Niniejsza strategia zawiera  niezbędne warunki do efektywnej realizacji pomocy społecznej              

a mianowicie: diagnozę rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej Gminy Ożarów oraz 

długofalowy plan działań. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie 

Gminy Ożarów została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ożarowie uzyskane w toku bieżącej jego działalności, Urzędu Miejskiego w 

Ożarowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie oraz instytucji i organizacji 

współpracujących z Ośrodkiem. Strategia nawiązuje i korzysta z rozwiązań innych krajowych 

aktów prawnych, a w szczególności: 

- ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

- ustawy o zatrudnieniu socjalnym; 

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

- ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; 

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  a także 

-Strategii  Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego  na  lata 2012-2020, 

           Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych służyć będzie jako 

podstawa określająca kierunki zamierzeń rozwojowych w sektorze pomocy społecznej, na 

terenie gminy Ożarów w latach 2014– 2020.Zamierzamy także zwiększyć efektywność 

naszych oddziaływań w sferze lokalnej polityki społecznej. Prowadzenie zadań w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych wymaga prowadzenia działań na szczeblu gminnym, 

rodziny oraz indywidualnym. 

Przyjęcie  tego  dokumentu  do  realizacji  umożliwi   nie  tylko  budowanie  

zintegrowanego  systemu  pomocy  społecznej   w  gminie,  ale  również  stworzy   większe  
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szanse  na  pozyskiwanie  dodatkowych  źródeł  zasilania  finansowego, jakimi  są  środki            

z  budżetu  państwa i  fundusze  pomocowe   Unii  Europejskiej. 

 

 

Prace  nad   opracowaniem  strategii  rozpoczęto  zgodnie  z   zarządzeniem  

Burmistrza  Ożarowa  Nr RM/14/2013    z  dnia  8.05.2013.w  sprawie    wskazania  

kandydatów  Zespołu  Zadaniowego  do   opracowania  strategii   rozwiązywania   problemów   

społecznych  gminy  Ożarów. 

 

Skład  Zespołu  Zadaniowego  : 

 

- Dębniak  Małgorzata  -  koordynator Zespołu –   Ośrodek  Pomocy  Społecznej  

  w   Ożarowie, 

- Trela Kinga  -  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, 

- Dudzińska  Jadwiga  -  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, 

- Filipowski  Piotr  -  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Ożarowie, 

- Kula  Joanna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   w   Ożarowie, 

- Pastuszka  Wiesława – Zespól  Szkół  im. Marii Skłodowskiej- Curie  w  Ożarowie , 

- Walasek  Dariusz  – Komisariat  Policji  w  Ożarowie, 

- Misiuda Monika  – Biblioteka  Publiczna   w  Ożarowie , 

- Mycek  Monika – Zespół  Szkół  Ogólnokształcących im. E. Szylki  w  Ożarowie, 

- Wrona Sylwia  – Zespół  Szkół  Ogólnokształcących im. E. Szylki  w  Ożarowie,, 

- Lutyński Sławomir  – Miejsko-Gminny Ośrodek  Kultury w Ożarowie, 

- Wesołowska  Małgorzata -Miejsko-Gminny Ośrodek  Kultury w Ożarowie, 

- Siejka Wojciech – Straż  Miejska  w  Ożarowie, 

- Kaczorowska Ewelina – Samodzielny Publiczny   Zakład  Opieki  Zdrowotnej                              

w  Ożarowie, 

- Grzywna Grażyna  - Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Wtorkowski Łukasz- Urząd Miejski w Ożarowie. 
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I.DIAGNOZA STANU GMINY 
 

 

1.1.OBSZAR, USYTUOWANIE, LUDNOŚĆ. 

 

Gmina Ożarów położona jest w północno-wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego. Ożarów uzyskał prawa miejskie z dniem 12.02.1569r. i istniał jako miasto 

do XIX wieku. Odzyskał prawa miejskie 18.12.1987roku. Od 1 stycznia 1999roku w związku 

z nowym podziałem administracyjnym kraju, Gmina Ożarów wchodzi w skład powiatu 

opatowskiego. 

Przez teren Gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne o znaczeniu 

ogólnopolskim a mianowicie: 

-odcinek drogi krajowej z zachodu na wschód nr 74 relacji Kielce Kraśnik, 

-odcinek drogi krajowej z północy na południe nr 79 relacji W-wa Tarnobrzeg 

Uzupełnieniem powiązań komunikacyjnych Gminy Ożarów i otoczeniem jest droga 

wojewódzka 755 relacji Ostrowiec Świętokrzyski  
 

Zawichost. 
 

 Zajmuje obszar 18329ha. Z ogólnej jej powierzchni: 

-użytki rolne zajmują 13065ha, czyli 71,3% ogólnej powierzchni, z czego: 

-grunty orne stanowią 11713ha, czyli 89,6 powierzchni użytków rolnych, 

-sady zajmują 502ha, czyli 3,8% powierzchni użytków rolnych, 

Łąki i pastwiska zajmują 850ha, czyli 6,5% powierzchni użytków rolnych. 

-lasy i zadrzewienia – 3673ha (20% ogólnej powierzchni) 

-pozostałe grunty i nieużytki – 1515ha (8,3% ogólnej powierzchni). 

 W skład Gminy wchodzi 34 sołectw: Biedrzychów, Binkowice, Czachów, Dębno, 

Gliniany, Grochocice, Jakubowice, Janików, Jankowice, Janowice, Janopol, Janów, Julianów, 

Karsy, Kruków, Lasocin, Maruszów, Niemcówka, Nowe, Pisary, Potok, Przybysławice, 

Sobótka, Sobów, Stróża, Suchodółka, Szymanówka, Śródborze, Tominy, Wlonice, Wólka 

Chrapanowska, Wyszmontów, Zawada oraz miasto Ożarów. 

 Gmina Ożarów ma charakter rolniczo-przemysłowy. Produkcja rolnicza stanowi jedną 

z podstawowych sfer działalności gospodarczej. Pokrywa glebowa na terenie Gminy jest 

mocno zróżnicowana. Wyróżnić można trzy odrębne obszary. 

W części Gminy leżącej na Wyżynie Sandomierskiej dominują zdecydowanie utwory lessowe 

z czarnoziemami i glebami brunatnymi. Występują tu gleby klas I-III. Jest to najlepszy 

glebowy fragment Gminy. W tym obszarze leżą miejscowości: Sobótka, Prusy, Pisary, 
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Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Binkowice, Jankowice, Tominy, Wólka 

Chrapanowska, Grochocice. 

 Środkowa część Gminy ma bardziej zróżnicowaną pokrywę glebową. Występują 

gleby o klasach bonitacyjnych II-V w miejscowościach; Niemcówka, Suchodółka, Janików, 

Bałtówka, Sobów, Wyszmontów, Zawada. Na północ od wyżej wymienionych miejscowości 

następuje pogorszenie jakości pokrywy glebowej. Prawie połowa (49,38%) gruntów ornych 

Gminy należy do klas bonitacyjnych I-III, 27.1% należy do klasy IV, pozostałe grunty orne 

należą do klas bonitacyjnych V-VII 23,5%. 

 Obszar Gminy Ożarów znajduje się w obszarze Przedgórza Iłżeckiego. Lasy zajmują 

3673 ha i pokrywają 20% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne rozciągają się        

w północnej części gminy.  Część południowa jest praktycznie pozbawiona lasów. 

Na terenie Gminy Ożarów zamieszkuje 11 285 osób, w tym mieście Ożarów 4883 

osób. Z danych wynika że dominującą grupą są osoby w wieku produkcyjnym (68%), na 

kolejnym miejscu znajdują się osoby w wieku poprodukcyjnym (21%). Najmniejszy jest 

odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (17%). 
 

LUDNOŚĆ WEDŁUG KATEGORII WIEKU LICZBA OSÓB 

Wiek przedprodukcyjny: 0-17 lat 1955 

Wiek produkcyjny: 18-64 lat 7687 

w tym kobiety: (18-59) 3348 

mężczyźni: (18-64) 3885 

Wiek poprodukcyjny: 60 lat i więcej 2422 

w tym kobiety: 60 lat i więcej 1388 

mężczyźni: 65 lat i więcej 594 

Ogółem  liczba mieszkańców: 11 285 

- miasto 4 883 

- wieś 6 502 
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1.2.GOSPODARKA. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA. 

 Jedną z podstawowych sfer działalności gospodarczej stanowi produkcja rolnicza. 

Na obszarze Gminy Ożarów funkcjonuje 1518 gospodarstw indywidualnych. Dominują 

gospodarstwa małe od 1 do 5ha, których jest 753, zaś gospodarstw od 5ha do 10ha jest 485, 

280 gospodarstw o powierzchni od 10 do 30ha oraz 23 gospodarstwa powyżej 30ha.  

W strukturze użytków rolnych zdecydowanie przeważają grunty orne. Niewielką część 

stanowią sady, łąki i pastwiska. W strukturze zasiewów dominuje produkcja zbóż, buraków 

cukrowych i ziemniaka. Na obszarze Gminy Ożarów występuje niska obsada zwierząt.  

W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej. 

 Większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Ożarów to 

podmioty małe, zatrudniające poniżej pięciu osób, są to reguły powstałe w ostatnich latach 

firmy prywatne funkcjonujące w sferze: handlu, produkcyjnej , budownictwo i remont, 

transportu, rolnictwa i łowiectwa. 

Wśród zakładów i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy Ożarów można 

wymienić między innymi : 

-Cementownia „Grupa Ożarów” S. A, 

-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wzgórze” Ożarów, 

-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Ożarowie, 

- ,,Wesna-Probud’’ Sp.z.o.o. w Prusach, 

-Stacja Hodowli Roślin w Śmiłowie, 

-Zakład  Produkcji Styropianu Sobótka, 

-Firma Budowlano – Instalacyjna „Wodex”,  

- Mo-Bruk S.A. Placówka Karsy, 

- Aga Sp. z.o.o. w  Ożarowie, 

- BOS Sp.cywilna w Ożarowie, 

-AGIFORM Sp.z.o.o. Karsy, 

- Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw Nadwiślanka w Ożarowie, 

-Dis-Expo Sp.z.o.o. w Wyszmontowie, 

-Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Ożarowie, 

 Na rozwój Gminy Ożarów znacząco wpływa przedsiębiorstwo należące do  Grupa 

Ożarów S.A. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących cement w Polsce. 

Wytwarza ponad 8000 ton cementu na dobę    i  zatrudnia 500 osób. 
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 W Gminie Ożarów brak jest instytucji, które mogą świadczyć usługi konsultingowe 

dla tworzących się podmiotów gospodarczych, a przy tym mogłyby być partnerem 

regionalnym dla potencjalnych inwestorów. 

Brak jest również tego typu jednostek w Opatowie. Obecnie potrzeby takie w miarę 

możliwości może zabezpieczyć: 

-Urząd Miejski Ożarów, 

-Starostwo Powiatowe w Opatowie, 

-Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Ponadto na terenie Gminy Ożarów zlokalizowany jest: Bank Spółdzielczy, Bank PKO.BP 

oddział Sandomierz filia Ożarów i Bank PKO S.A I oddział Opatów. Funkcjonuje tez 

kancelaria prawno-podatkowa oraz  biura ubezpieczeń. 
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1.3.BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

Nad  bezpieczeństwem  mieszkańców   gminy  Ożarów     czuwa  Komisariat  Policji   i  Straż  

Miejska  w  Ożarowie. 

Statystyki  przeprowadzonych  działań  przez   Policję  w  latach  2009-2012 : 

 

 
2009 2010 2011 2012 

1) Liczba przeprowadzonych interwencji domowych 135 112 129 99 

W tym dotyczące przemocy w rodzinie. 49 53 46 61 

2) Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie - - - - 

Miasto 25 16 18 11 

Wieś 24 37 28 50 

3) Liczba pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - - - - 

Kobiety 46 45 45 58 

Mężczyźni 8 8 4 12 

Małoletni do ukończenia lat 13 
21 44 20 28 

Małoletni od 13 -18 lat 

4) Liczba sprawców przemocy domowej ogółem - - - - 

Kobiety 1 1 2 2 

Mężczyźni 48 53 44 59 

Nieletni - - - - 

5) Liczba sprawców przemocy domowej pod wpływem 

alkoholu 
- - - - 

Kobiety - - 1 2 

Mężczyźni 37 38 35 42 

Nieletni  - - - - 

W tym: przewiezionych do Izby Wytrzeźwień - - - - 

Kobiety - - - - 

Mężczyźni 8 5 - - 

Nieletni  - - - - 

Przywiezionych do Policyjnych pomieszczeń dla osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia 
- - - - 

Kobiety - - - 1 

Mężczyźni 1 15 22 29 

Nieletni  - - - - 

6) Liczba dzieci obecnych na miejscu interwencji 21 24 20 29 

8) Liczba postępowań przygotowawczych dotyczących 

przemocy domowej, w których była prowadzona procedura 

„Niebieskich kart” 

5 7 2 4 
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Kategorie 
przestępstw 

PRZESTĘPSTWA 
WSZCZĘTE 

PRZESTĘPSTWA 

STWIERDZONE 

Udział 
nieletnich 

WYKRYWALNOŚĆ 

 

 

2011 2012 2011 2012 sprawców 

przestępstw 

 

2011

% 

 

2012 

% 

Dynamika 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011  

  % 

2012 

% 
 

 

 

 

wszczęć stwie 

rdz. 

Przestępstwa-

ogółem 
276 247 276 247 0,7 1,6 79,7 76 89 89 

Przestępstwa 

kryminalne 
134 220 134 220 1,5 1,5 66,4 58 164 164 

Bójki i 

pobicia 
2 3 2 3 0 0 100 100 150 150 

Rozboje i 

wymuszenia 
1 0 1 0 0 0 100 - 100 100 

Kradzieże z 

włamaniem 
20 20 20 20 0 0 25 38 100 100 

Kradzieże 

cudzej rzeczy 
38 37 38 37 5,2 5,2 23 41 97 97 

Kradzieże 

samochodów 
2 5 2 5 0 0 0 25 250 250 

Przestępstwa 

narkotykowe 
7 6 7 6 0 0 100 100 85 85 

Przestępstwa 

gospodarcze 
13 13 13 13 0 0 92 57 100 100 

 

Straż Miejska w Ożarowie 

Straż Miejska w Ożarowie została powołana   przez   Burmistrza Urzędu Miejskiego                    

w Ożarowie    w  dniu 25 sierpnia 1995 roku. Znajduje się w strukturze  urzędu jako referat. 

Straż spełnia służebną  rolę wobec społeczności lokalnej wykonując swe zadania z 

poszanowaniem godności i praw obywateli.  

Najczęściej występujące problemy na terenie gminy Ożarów odnotowane przez Straż Miejską 

w latach 2009 – 2012: 

 Wykroczenia przeciwko: 

1. Porządkowi i spokojowi publicznemu: 

- zakłócenia spokoju publicznego, 

- wybryki chuligańskie, 

- zbiórki datków  bez zezwolenia. 

2. Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 

- nie zachowanie należytej ostrożności co powodowało zagrożenia bezpieczeństwa                   

w ruchu drogowym, 

- poruszanie się pieszych lub prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu,  

- nie stosowanie się do znaków drogowych,  
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- niszczenie i uszkodzenie dróg gminnych. 

3. Ustawie o wychowaniu w trzeźwości: 

- spożywanie alkoholu w miejscach ustawowo zabronionych,  

- sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. 

4. Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

- dzikie wysypiska 

- zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych (stałych i płynnych) w sposób 

niezgodny z przepisami ustawy 

5. Urządzeniom użytku publicznego: 

- niszczenie zieleni, 

- zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności. 

6. Bezpieczeństwu osób i mienia: 

- nie zachowanie zwykłych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia ( psa),  

- nieostrożne obchodzenie się z ogniem, 

- wypalanie traw i ściernisk. 

7. Osoby wywiezione do izby wytrzeźwień: 

- nadużywanie alkoholu przez dorosłych i młodzież, 

- awantury domowe wszczynane po spożyciu alkoholu, 

- powodowanie zagrożenia w ruchu  drogowym 
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Lp Rodzaje wykroczeń zawartych 

w: 

Środki 

oddziaływania 

wychowawczego 

(art. 41 k.w.) 

Mandat Wnioski 

do sądu 

Razem 

Liczba kwota 

1 Ustawie Kodeks wykroczeń       

 a) wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

631 67 9750 2 700 

b) wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym i 

społecznym 

15 1 200 - 16 

c) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

175 23 3100 - 198 

d) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i 

porządkowi w komunikacji 

689 55 4850 1 745 

e) wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
2 - - - 2 

f) wykroczenia przeciwko 

mieniu 
2 - - - 2 

g) wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 
11 1 50 - 12 

h) wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
119 50 470 - 169 

i) wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

232 55 3050 - 287 

j) szkodnictwo leśne, polne i 

ogrodowe 
- 1 300 1 2 

2 ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

565 308 29950 2 875 

3 ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 

104 10 900 - 114 

4 ustawie o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach 
708 5 700 1 714 

5 ustawie o ochronie zwierząt 6 - - - 6 

6 ustawie o odpadach 5 1 100 - 6 

7 ustawie – Prawo o miarach 11 4 300 - 15 

8 ustawie o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 

1 1 50 - 2 
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Ewidencja wyników pozostałych działań Straży Miejskiej w Ożarowie: 

1. Zabezpieczenie awarii i innych zdarzeń losowych/np.: wypadek,  

kolizja, pożar, zgon itp.:       79 

2. Zabezpieczenie imprez masowych:      90 

3. Kontrola placówek handlowych/lustracja:     95/139 

4. Kontrola posesji/ odwiedziny posesyjne:     811/287 

5. Akcje doraźne/np.: zima porządek, droga do szkoły itp.:   505 

6. Wydanie pisemne polecenia porządkowe:     93 

7. Rekontrole:         73 

8. Ilość osób legitymowanych:       5884 

9. Inne:          139 

10. Ilość interwencji ogółem:       5155 

11. Sprawy przekazane Policji:       15 

12. Karty PRD-5/1:        12 

 

Współdziałanie Straży Miejskiej z innymi podmiotami: 

1. Policja/wspólne służby/asysta, itp./:      730/1682 

2. Straż pożarna OSP/PSP       49/10 

3. Sanepid         2 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej       353 

5. Referaty Urzędu Miejskiego,       398 

6. Sąd/Kurator Sądowy        2/25 

7. Służba zdrowia        21 

8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej    161 

9. Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 

10. Schronisko dla zwierząt       15 

11. Nadzór budowlany        35 

12. Weterynaria         9 

13. Szkoły/przedszkola        48/18 

14. Zakład Energetyczny/Gazowniczy      26 

15. Inne: kontrola łowisk wędkarskich      18 

kontrola dzikich kąpielisk      7 

Jednostka Strzelec       2 

Telekomunikacja Polska      1 
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DPS         5 

Zespół Interdyscyplinarny      27 

Spółdzielnia Mieszkaniowa      5 

 

Efekty działań Straży Miejskiej w Ożarowie, woj. świętokrzyskiego, za rok 2012: 

Ilość przeprowadzonych działań w Straży Miejskiej  

Ilość strażników biorących udział w działaniach  

Ilość przeprowadzonych 

kontroli 

Pieszych 295 

Rowerzystów 104 

OGÓŁEM 399 

Ilość zastosowanych pouczeń 

Pieszych 266 

Rowerzystów 86 

OGÓŁEM 352 

Ilość nałożonych mandatów 

karnych 

Pieszych 28 

Rowerzystów 13 

OGÓŁEM 41 

Ilość skierowanych wniosków 

o ukaranie do Sądu 

Pieszych 1 

Rowerzystów - 

OGÓŁEM 1 

Nietrzeźwi (w stanie po 

użyciu alkoholu) 

Pieszych - 

Rowerzystów 5/przekazano do KP Ożarów 

OGÓŁEM 5 

 

1.4. OCHRONA   ZDROWIA 

Istniejące placówki ochrony zdrowia na terenie gminy Ożarów zaspokajają potrzeby 

zdrowotne mieszkańców na poziomie lecznictwa podstawowego. Funkcjonują następujące 

placówki (świadczące usługi na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia):  

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie i filia w Jakubowicach ,  

-Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Ożarowie  i  Lasocinie. 

Na terenie miasta i gminy Ożarów działa 5  aptek. 
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  Ponadto w Gminie Ożarów funkcjonują   powiatowe  placówki   pomocy  społecznej  :  

-Dom Pomocy Społecznej w Czachowie dla   osób  przewlekle  chorych  psychicznie, 

-Dom Pomocy Społecznej w Sobowie   dla  osób  upośledzonych  umysłowo. 

Struktura organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

(SPZOZ) w Ożarowie 

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna  

2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  

3. Stomatologia  

4. Fizykoterapia  

 

rok Ilość osób 

zarejestrowanych 

Opieka podstawowa  

           Ilość 

porad lekarskich 

ogółem dzieci ogółem dzieci 

2009 6985 1671 29963 7597 

2010 6855 1595 31807 6722 

2011 6603 1527 29945 6045 

2012 6523 1494 29330 5771 

 

 

W poszczególnych latach były realizowane programy: 

- Profilaktyka raka szyjki macicy (kobiety 25-59 lat), 

- Profilaktyka Fluorkowa (dzieci szkolne kl. I-VI), 

- Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (kobiety i mężczyźni powyżej 18 roku życia). 

   
Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Ożarowie  

 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Ożarowie świadczy usługi medyczne dla 

mieszkańców miasta i gminy Ożarów. 

     Usługi medyczne świadczone są w poradniach:  

- dla dorosłych,  

- dla dzieci,  

- specjalistycznych:  

- ginekologicznej, 

- okulistycznej,  

- otolaryngologicznej,  
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- neurologicznej.  

W Zakładzie znajduje się laboratorium analityczne. 

Liczba osób zarejestrowanych do lekarza 4084 osób 

rok Ilość osób 

zarejestrowanych 

Opieka podstawowa  

           Ilość 

porad lekarskich 

ogółem dzieci ogółem dzieci 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

2012 4084 669 18721 3065 

  

 

1.5.    EDUKACJA  I  OŚWIATA 

 

 Na terenie Miasta i Gminy Ożarów istnieją następujące placówki edukacyjne:  

 

-Przedszkole Publiczne w Ożarowie, 

-Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki ( Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcące), 

-Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, 

-Szkoły Podstawowe w Lasocin , Pisary, Janowice, Gliniany, 

- Gimnazjum w Glinianach, 

-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,  

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie. 

Placówki kultury, turystyka i rekreacja w gminie Ożarów : 

-Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie, 

-Biblioteka Publiczna w Ożarowie z filiami w: Jakubowicach, Lasocinie, Glinianach, 

-Klub Sportowy „Alit”, 

-Kryta Pływalnia „Neptun”. 

 

Przedszkole Publiczne w Ożarowie 

 

Przedszkole Publiczne w Ożarowie powstało w 1999r. w wyniku połączenia dwóch  

istniejących przedszkoli - przedszkola nr 1 i przedszkola nr 2. 

     Usytuowane w rozbudowanym i wyremontowanym budynku przedszkola nr 2 na Osiedlu 
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 Wzgórze jest obecnie jedyną placówką tego typu w mieście. Jest czynne w godzinach od  

6.00 do 16.30 co w pełni zabezpiecza potrzeby rodziców w tym zakresie. 

     Obejmuje opieką około 190 dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkujących w Ożarowie                 

i okolicznych miejscowościach. 

     Personel stanowi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna: dyrektor, 

 wicedyrektor, logopeda, nauczycielki pracujące w grupach z dziećmi oraz personel  

administracyjno - obsługowy dbający o estetykę placówki, przygotowujący zdrowe i smaczne 

 posiłki. 

     Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi w wypełnianiu zadań 

 statutowych: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,  Ośrodek Kultury, Biblioteka  

Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy. 

     Dzieci uczęszczające do przedszkola uczestniczą w zajęciach i zabawach organizowanych  

przez nauczycielki w grupach. Dla chętnych organizowane są również zajęcia dodatkowe:  

katecheza, język angielski, zajęcia plastyczne i taneczne prowadzone przez instruktorów  

MGOK w Ożarowie, zajęcia na basenie. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie 

 

  Organem prowadzącym  jest Gmina Ożarów. 

 Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona, posiada: 

-trzy   pracownie    informatyczne   z    dostępem   do   Internetu, 

-bibliotekę z bardzo bogatym księgozbiorem, oraz czytelnię z komputerami i dostępem do 

Internetu, 

-halę sportową, na której jednorazowo mieści się trzy grupy uczniów,  

-dwa boiska sportowe, znajdujące się na terenie szkoły, w tym jedno ze sztuczną 

nawierzchnią, 

-plac zabaw „Radosna szkoła”, 

-ponadto bezpośrednie wejście na krytą pływalnię "Neptun", 

-stołówkę dla uczniów, 
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-salę bilardową, oraz salę do gry w ping-ponga, 

-siłownię  Fitness club OLIMPUS. 

Obecnie  ZSO w Ożarowie uczy się 883 uczniów, pracuje   85  pracowników  

pedagogicznych, 33 pracowników administracji i obsługi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie szkoły działa świetlica szkolna. 

W szkole realizowane są programy profilaktyczne:  

2009/2010 „Raz, dwa trzy – bądź bezpieczny i TY” – wszyscy uczniowie ZSO im. 

 E. Szylki w Ożarowie 

  „TAK czy NIE” – klasy pierwsze gimnazjum 

  „Veto wobec przemocy” – uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

2010/2011 „Raz, dwa trzy – bądź bezpieczny i TY” – wszyscy uczniowie ZSO im.  

E. Szylki w Ożarowie 

„TAK czy NIE” – klasy pierwsze gimnazjum 

  „Veto wobec przemocy” – uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

2011/2012 „Raz, dwa trzy – bądź bezpieczny i TY” – wszyscy uczniowie ZSO im.  

E. Szylki w Ożarowie 

  „Jestem kibicem przez duże K” – wszyscy uczniowie ZSO im. E. Szylki 

 w Ożarowie 

  „Szkoła bez przemocy” uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

„TAK czy NIE” – klasy pierwsze gimnazjum 

  „Veto wobec przemocy” – uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

  „Wolność oddechu” – uczniowie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego 

2012  „Raz, dwa trzy – bądź bezpieczny i TY” – wszyscy uczniowie ZSO im.  

E. Szylki w Ożarowie 

  „Jestem kibicem przez duże K” – wszyscy uczniowie ZSO im. E. Szylki  

 Rok szkolny 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Szkoła Podstawowa 488 473 468 457 

Gimnazjum 393 363 351 354 

Liceum Ogólnokształcące 81 82 81 72 
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w Ożarowie 

  „Szkoła bez przemocy” uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

  „Wolność oddechu” – uczniowie szkoły podstawowej i liceum 

ogólnokształcącego 

„TAK czy NIE” – klasy pierwsze gimnazjum 

„Veto wobec przemocy” – uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum 

 

Oprócz programów profilaktycznych szkoła we współpracy z Urzędem Miasta 

organizowała spektakle tematyce koncerty o tematyce profilaktycznej, w których 

uczestniczyli wszyscy uczniowie ZSO im. E. Szylki w Ożarowie. Jednocześnie w szkole 

realizowane są – Szkolny Program Profilaktyczny w Szkole Podstawowej, Gimnazjum, 

Liceum Ogólnokształcącym w czasie godzin wychowawczych. W każdym roku uczniowie 

klas pierwszych szkoły podstawowej byli nauczani pierwszej pomocy przedmedycznej,                      

a pozostali przypominają sobie wcześniej zdobytą wiedzę i trenują umiejętności. Klasy 

pierwsze gimnazjum objęte były w roku szkolnym 2010/2011 programem „Szkolne grupy 

wyrównawcze” rozwijającym umiejętności interpersonalne. 

Uczniowie uczestniczą i odnoszą sukcesy w wielu konkursach, olimpiadach                          

i turniejach. 

Od 2010 roku na terenie szkoły prężnie działa Związek Harcerstwa Polskiego oraz 

Klub 4H”Iskra”. 

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie mogą 

korzystać z oferowanych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają 

zainteresowania, wyrównują braki dydaktyczne. Na każdym etapie edukacyjnym działają 

koła: matematyczne, językowe, biologiczne, przyrodnicze, historyczne, fizyczne, chemiczne, 

czytelnicze, biblijne, schola, chór szkolny, SKS, sportowe, informatyczne, przygotowujące do 

egzaminu maturalnego, rozwijające samorządność uczniowską. Od 2011 roku uczniowie 

objęci są pomocą psychologiczno – pedagogiczną, na dodatkowych zajęciach usprawniają 

zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne. 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie 

     Zespół  Szkół  w Ożarowie  im. Marii Skłodowskiej – Curie proponuje w  roku  szkolnym 

2012/2013 kształcenie w następujących typach szkół:  

- Liceum Ogólnokształcące 3 letnie,  

- Technikum Informatyczne 4 letnie, 

- Technikum Mechatroniczne 4 letnie, 
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- Technikum Elektroniczne 4 letnie, 

- Technikum Logistyczne 4 letnie, 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: ślusarz, blacharz, elektromechanik, mechanik 

pojazdów samochodowych, kucharz, malarz, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, piekarz. 

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. 

 

Liczba uczniów i słuchaczy – dane na dzień 31 marca danego roku szkolnego: 

 Rok szkolny 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Technikum  134 134 126 111 

Zasadnicza 

Szkoła Zawodowa 
123 126 129 112 

Liceum 

Ogólnokształcące 
86 89 85 74 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla dorosłych 

- - - 30 

 

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, na którą składają się: 

1. Pracownia systemów i sieci informatycznych – 14 stanowisk komputerowych, 

2. Pracownia grafiki i multimediów – 15 stanowisk komputerowych, 

3. Pracownia informatyczna – 15 stanowisk komputerowych, 

4. Centrum Multimedialne wraz z biblioteką – 12 stanowisk komputerowych, 

5. Pracownia mechatroniki, 

6. Pracownia podstaw elektroniki i elektrotechniki, 

7. Pracownie językowe z tablicami multimedialnymi, 

8. Siłownia/fitness – dostępna dla uczniów ZS Ożarów, 

9. Sala gimnastyczna duża i mała, 

10. Sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne, 

11. Sala Konferencyjna dla 80 osób, 

12. Stołówka dla uczniów ZS Ożarów, 

13. Warsztaty szkolne (prowadzą praktyki dla zawodu: ślusarz, elektromechanik). 
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Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Informatycznego, 

Mechatronicznego i Elektronicznego odbywają praktyki zawodowe u regionalnych 

pracodawców, takich jak: Grupa Ożarów S.A., BitNet, Izomar, Lider Ożarów, Bos S.C., Bank 

Spółdzielczy Ożarów, Bedom. 

 

Projekty realizowane w szkole: 

1. Program firmy NOKIA POLAND i polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: „Make                

a conection – Przyłącz się...”. Realizowany przez grupę uczniów Technikum 

Informatycznego – „Mój przyjaciel ROBOT”. 

2. Program firmy NOKIA POLAND i polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: „Make                 

a conection – Przyłącz się...”. Realizowany przez grupę uczniów Technikum 

Informatycznego „Ożarów na pożółkłej fotografii”. 

3. Nazwa projektu: „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...”. Projekt w ramach 

Działania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt 

obejmuje: 

a) Zajęcia dokształcające dla maturzystów z: 

 Języka polskiego – 3 grupy, 

 Matematyki – 3 grupy, 

 Języka angielskiego – 3 grupy, 

 Inne przedmioty – 10 grup, 

b) Nowy zawód dla uczniów technikum mechatronicznego i informatycznego: 

 Monter serwisant sieci teleinformatycznych – 1 grupa, (Sep do 1 kV, sieci 

teleinformatyczne, sterowniki PLC), 

 Programista, operator obrabiarek sterowanych numerycznie – 3 grupy 

(AutoCAD, Solid Works, Programowanie obrabiarek – G kody), 

c) Nowy zawód dla uczniów ZSZ: 

 Europejski magazynier, handlowiec – 2 grupy (wózek widłowy, HACCAP, 

kasa fiskalna), 

 Europejski spawacz – 3 grupy (metoda spawania MMA, MAG), 

d) Bezpłatne staże zawodowe dla uczniów technikum i ZSZ w firmach: 

 FMO Ożarów S.A. 

 BIS Izomar sp. z o. o. 

e) Zakup wyposażenia sprzętowego i programowego. 
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4. Projekt „Świętokrzyskie wędrówki z techniką...” realizowany w ramach konkursu 

ENGLISH TEACHING organizowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację 

Wolności oraz stowarzyszenie NIDA. W ramach projektu uczniowie gimnazjów w 

Ożarowie i Bidzinach oraz uczniowie ZS Ożarów uczestniczyli w wycieczkach 

szlakiem świętokrzyskich zabytków. Uczestniczyli w zajęciach językowych, dzięki, 

którym powstała dwujęzyczna strona o zabytkach regionu. 

 

W każdym roku szkolnym organizowane są zajęcia dodatkowe dydaktyczno – 

wyrównawcze oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów organizują zajęcia 

przygotowujące do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. W ramach zajęć 

pozalekcyjnych SKS prowadzone są zajęcia rekreacyjne z piłki nożnej, piłki siatkowej, 

aerobiku i pływania. 

 

Uczniowie  Zespołu  Szkół  w  Ożarowie  są  uczestnikami  i  odnoszą  sukcesy                   

w zawodach, konkursach, olimpiadach, turniejach   krajowych  i  międzynarodowych : 

- Olimpiada  Innowacji Technicznej, 

- Olimpiada Wiedzy Technicznej, 

- Olimpiada  Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”, 

- Olimpiada Języka Angielskiego, 

- Olimpiada o „Diamentowy indeks” AGH w Krakowie, 

- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Grach Logicznych i Matematycznych (Politechnika 

Warszawska), 

- Świętokrzyskie Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku, 

- Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, 

- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej, 

- Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, 

- Ogólnopolski Turniej Informatyczny „Intersieć”, 

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters, 

- Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Mikroprocesor”, 

- Ogólnopolski Konkurs „Złap klimat i nakręć film”, 

- Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, 

- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – PCK, 

- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o BHP dla uczniów ZSZ w Kilecach, 

- Ogólnopolski Konkurs „Historia i życie”, 
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- Zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy Ożarów, 

- Zawody sportowe w piłce siatkowej, tenisie stołowym, zawody „Sprawni jak żołnierze”. 

Uczniowie rokrocznie aktywnie uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy. 

W ramach szkolnego programu profilaktyki realizowane są zajęcia profilaktyczne. 

Uczniowie uczestniczą w każdym roku szkolnym w spektaklach teatralnych o tematyce 

profilaktycznej finansowanych z funduszy  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych UM w Ożarowie. 

 
 

Nazwa programu,  

zajęć profilaktycznych 

Liczba uczniów w danym roku szkolnym 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Zajęcia warsztatowe „Uzależnienia” - 150 110 70 

Program „NOE” 150 - 95 85 

Program „Korekta” – Alkohol w życiu 

codziennym. Jak uniknąć ryzyka? 
63 60 50 50 

Spotkania z policjantem – 

„Odpowiedzialność prawna za czyny 

zabronione”, Bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym”; „W sieci” – bezpieczny Internet. 

115 140 70 230 

Program antynikotynowy 70 60 100 90 

Zajęcia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS; 

 

Spotkanie profilaktyczne z osobą zakażoną 

HIV 

150 

 

95 

 

100 
 

95 
 

100 

Program „Dlaczego” nt. handlu ludźmi 160 - - - 

Program profilaktyki raka piersi „Różowa 

wstążeczka” 
120 50 - - 

 

 

 

 

Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 

 

W skład Zespołu wchodzą:  

- Publiczna Szkoła Podstawowa,  

- Publiczne Przedszkole. 

  W roku szkolnym 2012/2013 do Zespołu uczęszczało 74 uczniów i 37 przedszkolaków. 
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      Uczniowie mają do dyspozycji 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, salę 

gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę oraz boisko. Mogą korzystać z obiadów wydawanych 

przez szkolną stołówkę. 

      Co dwa tygodnie korzystają bezpłatnie z basenu w Ożarowie. Przedszkolaki mają do 

dyspozycji dwie sale dydaktyczne, korzystają także z pomieszczeń szkolnych. 

      Obecnie szkoła dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Posiada 

pracownię komputerową, bibliotekę, pomoce dydaktyczne, salę gimnastyczną oraz doskonale 

przystosowane sale. Wszystko to sprawia, że szkoła jest przyjazna dla ucznia i rodzica. 

 

 Oferta zajęć pozalekcyjnych: 

- koło recytatorskie, 

- koło czytelnicze, 

- koło polonistyczne, 

- przygotowanie do sprawdzianu w kl.VI, 

- drużyna zuchowa, 

- Szkolne Koło PCK, 

- Szkolne Koło Przyrodnicze, 

- Koło matematyczne, 

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. 

 

W zakresie pracy wychowawczej realizowano przedsięwzięcia: 

1. Realizacja programów wychowawczych szkoły i przedszkola. 

2. Ranking „Przedszkolaka na Medal”. 

3. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników PPP. 

4. Lekcje wychowawcze. 

5. Działalność drużyny zuchowej, Szkolnego Koła PCK, Samorządu 

Uczniowskiego, Szkolnego Koła Przyrodniczego. 

W zakresie profilaktyki realizowano przedsięwzięcia: 

1. Udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

2. „Świetlica środowiskowa”. 

3. Trzymaj formę! 

4. „Europejski Tydzień Sportu”. 

5. Piknik Rodzinny. 
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Realizacja programów profilaktycznych: 

Program profilaktyczny szkoły, „Cukierki”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Jestem, ok.”, 

„Nie pal przy mnie, proszę”, „Spójrz inaczej”. 

 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów realizowano przedsięwzięcia: 

1. Spotkania z policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”. 

2. Spotkania z policjantem i przedstawicielem straży miejskiej „Bezpieczne ferie 

zimowe”, „Bezpieczne wakacje”. 

3. Konkurs plastyczny KRUS „Bezpiecznie na wsi – czy wypadek to przypadek?”. 

4. Lekcje wychowawcze „Zasady bezpieczeństwa na zajęciach lekcyjnych”. 

5. Szkolenie pracowników „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. 

6. Oglądanie przez dzieci filmu i praktyczne ćwiczenia na manekinie w udzielaniu 

pierwszej pomocy. 

7. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracownika PPP. 

 

Szkoła współpracowała w zakresie realizacji programów wychowawczych i profilaktycznych 

z: 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ożarowie, 

- OSP w Lasocinie, 

- Komenda Policji w Ożarowie i Opatowie, 

- Straż Miejska w Ożarowie, 

- Pielęgniarka, 

- Miejska Biblioteka Publiczna w Ożarowie i filia w Lasocinie, 

- KRUS w Ożarowie. 

W jakich projektach inicjowanych przez Kuratorium Oświaty i inne Stowarzyszenia 

uczestniczyła szkoła lub do których przystąpiła: 

1. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

2. Góra Grosza Stowarzyszenie Nasz Dom. 

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

4. udział w akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie 

„Przyjazna Szkoła”. 
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Szkoła Podstawowa w Janowicach 

 

 Budynek posiada  dziewięć    sal    lekcyjnych ,  pracownię   komputerową,    przyrodniczą, a 

także świetlicę   szkolną   i   bibliotekę   i  stołówkę. 

Liczba uczniów klasy I-VI – 50. 

Oddział Przedszkolny – 20. 

Kadra Pedagogiczna: 

- Dyrektor Szkoły. 

- 11 nauczycieli dyplomowanych. 

Zajęcia pozalekcyjne: 

1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III. 

2. zespoły wyrównania wiedzy w klasach IV-VI. 

3. Koło sportowe. 

4. Koło teatralne. 

5. Koło taneczne. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Pisarach 

 

 

      Obecnie szkoła dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Posiada 

pracownię komputerową, bibliotekę, pomoce  

dydaktyczne, salę gimnastyczną oraz doskonale przystosowane dwie sale dla najmłodszych 

uczniów klasy "0". 

 
 

Oferta zajęć pozalekcyjnych: 

- Gromada Zuchowa "Ekoludki" , 

- Koło komputerowe , 

- Szkolne Koło Sportowe, 

- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze , 

- Koło teatralne , 

- Koło dziennikarskie,  

- Koło ekologiczne , 

- Koło matematyczne , 

-Ognisko przedszkolne , 
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-Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , 

-Świetlica socjoterapeutyczna . 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  w Glinianach 
 

Szkoła jest prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gliniany i Potok, obecnie 

uczy się w niej 29 uczniów. Ze względu na niewielką ilość uczniów klasy są łączone. Szkoła 

oferuje różnorodną ofertę programową oraz zajęcia pozalekcyjne.  

Liczba uczniów w kl. I, III, IV-VI (szkoła podstawowa) – 16. 

Liczba uczniów gimnazjum – 7. 

Liczba przedszkolaków – 6. 

Budynek szkoły jest po gruntownym remoncie i modernizacji. Wyposażony w 

nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe pozyskane w ramach realizacji projektów, pozyskany 

sprzęt od darczyńców, plac zabaw. 

Kadra – wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudniona zgodnie z 

posiadanymi kwalifikacjami. 

 

Zajęcia pozalekcyjne i realizowane programy: 

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania kl. I-III...”, 

- „Wyrównywanie szans” kl. IV-VI, 

- Pożyteczne Ferie. „Nasi, wspaniali sąsiedzi”, 

- Działaj Lokalnie „Z tradycją w przyszłość”, 

- „Trzymaj formę”, 

- „Scrabble w szkole”, 

- „Szkoła Czystych Rąk”, 

- „Winiary”. 

 

Świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez 2 panie – wykształcenie resocjalizacja 

– po 2 godziny tygodniowo: 

- zajęcia z regionalizmu pod nadzorem Pań artystek ludowych, 

- prace społeczne na rzecz środowiska i otoczenia szkoły i parafii. 
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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

 

 Diagnoza Terapia 

psychologiczna pedagogiczna logopedyczna psychologiczna pedagogiczna logopedyczna 

2009 312 272 82 34/133h 23/429h 40/509h 

2010 288 333 101 8/40h 20/320h 40/378h 

2011 321 321 117 11/53h 22/441h 37/421h 

2012 324 330 120 8/60h 22/420h 39/418h 

 

W roku 2009/2010 w ramach profilaktyki uzależnień realizowano programy 

profilaktyczne: 

- „Tak czy Nie” (269 uczniów gimnazjum) 

- „Korekta” (58 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

Łącznie w programach profilaktycznych wzięło udział 327 uczniów. Inne zajęcia 

dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych przeprowadzono dla 854 uczniów. 

 

W roku 2010/2011 w ramach profilaktyki uzależnień realizowano programy 

profilaktyczne: 

-  „ Spójrz inaczej” (44 uczniów szkoły podstawowej),  

-  „ Debata szkolna” (15 uczniów szkół podstawowych), 

-  „ Tak czy Nie” (33 uczniów gimnazjum), 

-  „ Korekta” (44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). 

Zajęcia warsztatowe w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych przeprowadzono dla 

1074 uczniów, w tym m.in. o takiej tematyce: 

- „Profilaktyka uzależnień” 

- „Nałogi. Zapobieganie nałogom” 

- „Moje zdrowie” 

- „Uzależnienie. Nowe zagrożenia – dopalacze” 

- „Uzależnienie od mediów wśród dzieci i młodzieży” 

Działaniami profilaktycznymi objęto również 110 rodziców i 30 nauczycieli. 

 

W roku szkolnym 2011/2012 realizowane programy profilaktyczne to: 

- Spójrz inaczej” (26 uczniów szkół podstawowych),  

- „Tak czy Nie” (36 uczniów gimnazjum), 

- „Korekta” (44 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 
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Inne zajęcia dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych przeprowadzono dla 951 

uczniów, m.in. o następującej tematyce: 

- „Gry i zabawy przeciwko agresji”, 

- „Moje zdrowie”, 

- „Zdrowe życie”, 

- „Przemoc i nietolerancja”, 

- „Agresja”, 

- „Uzależnienia”. 

W zajęciach dla rodziców uczestniczyły 54 osoby. 

 

W  roku szkolnym 2012/2013 realizowane programy profilaktyczne to: 

- „Spójrz inaczej” (18 uczniów szkół podstawowych), 

- „Tak czy Nie” (106 uczniów gimnazjum), 

- „Korekta” (61 uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 

Inne zajęcia dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych przeprowadzono dla 973 

uczniów m.in. o następującej tematyce: 

- „Uzależnienia”, 

- „Przemoc i nietolerancja”, 

- „Agresja”, 

- „Zdrowe życie”, 

- „Niebezpieczne zabawy”, 

- „Podejmujemy odpowiedzialne decyzje”. 

W zajęciach dla rodziców uczestniczyło 106 osób. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dębnie 

 

Organem prowadzącym jest powiat opatowski. W ośrodku przebywa 40 dzieci, 

którym los z różnych przyczyn i chorób, niefortunnego przekazu genetycznego, urazów 

okołoporodowych itp. nie pozwala na normalne życie.  

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką publiczną dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i 

znacznym w wieku od 7 roku życia do 24 roku życia. 

W skład Ośrodka wchodzą: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna. 

2. Gimnazjum Specjalne. 
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3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

4. Ośrodek. 

Zajęcia edukacyjne odbywają się w 5 salach lekcyjnych, uczniowie mają do 

dyspozycji: salę rehabilitacyjną, salę polisensoryczną i integracji społecznej, w których 

odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej. Nauczyciele rewalidacji indywidualnej mają 

jeszcze do dyspozycji sale z suchym basenem i salę z komputerem. Wychowankowie                     

w internacie zajmują 4 sale noclegowe, w sypialniach dzieci umieszczone są od 3 do 10 osób. 

Kadra Pedagogiczna składa się z 23 nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe 

pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki. Oprócz zajęć przewidzianych w programie 

nauczania odbywają się zajęcia rewalidacyjno – wyrównawcze z zakresu logopedii, 

gimnastyki korekcyjnej, usprawnianie technik szkolnych. Raz w tygodniu korzystają z zajęć 

na basenie. 

W ramach zajęć pozalekcyjnych działają koła zainteresowań: socjoterapeutyczne, 

plastyczne, turystyczno – krajoznawcze oraz drużyna harcerska. Harcerze uczestniczą w 

przeglądach piosenki harcerskiej i religijnej. Działa również Sekcja Olimpiad Specjalnych                 

i zespół wokalny Dębnianie, który uczestniczy w imprezach szkolnych a także licznych 

przeglądach artystycznych na terenie powiatu i województwa. 

 

 

1.6. PLACÓWKI KULTURY  I SPORT W GMINIE OŻARÓW 

 

   Życie kulturalne w gminie Ożarów jest ciągle w stanie rozkwitu, powiązane jest to 

niewątpliwie z występującymi tutaj interesującymi walorami krajoznawczymi, ciekawą 

i bogatą przeszłością gminy oraz lokalnymi tradycjami. 

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje miasto i gminę 

Ożarów. Realizuje on zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury 

ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Nadrzędnym celem jego działania jest 

pozyskiwanie   i  przygotowanie   środowiska   do    aktywnego    uczestnictwa   w    kulturze  

oraz współtworzenia jej wartości, a także tworzenia   warunków   do   rozwoju   aktywności 

kulturowej. Od początku   istnienia w sposób priorytetowy traktuje  działalność   edukacyjną 

dzieci   i   młodzieży   w   zakresie   kultury,   sztuki   i     rozrywki. 

     W MGOK-u organizowane są spektakle, koncerty, wystawy, wernisaże, konferencje, 

sympozja   odczyty    i   spotkania.   Działają   tu    różnorodne    sekcje artystyczne, w tym 

sekcja: plastyczna, teatralna, muzyczna, taneczna, techniczna oraz Klub 4H „Iskra”. Miejsko-
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Gminny Ośrodek   Kultury organizuje także różnego rodzaju imprezy. Są  to np. coroczne 

imprezy masowe Dni Ożarowa oraz Dożynki w Lasocinie, WOŚP, Półfinał największego w 

Polsce Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces", Mały Ogólnopolski Konkurs 

Recytatorski, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Wojewódzkie Święto Kwitnącej Wiśni, 

Dzień Dziecka i wiele innych. 

     MGOK  w Ożarowie zajmuje się również zbieraniem, redagowaniem oraz korektą tekstów 

i materiałów do wydawanego od 1999 roku Samorządowego Pisma Społeczno-Kulturalnego 

"Ożarów", a także jego kolportażem na terenie gminy Ożarów. 

 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów jest instytucją kultury finansowaną 

z funduszy gminnych. W jej skład wchodzą także działające na terenie gminy filie 

biblioteczne w Glinianach, Jakubowicach i Lasocinie. 

 

 

 

Księgozbiór Biblioteki łącznie z filiami wynosi 78 346 jednostek inwentarzowych, w tym:  

Biblioteka Ożarów - 42 873;  

Filia w Glinianach - 11 212;  

Filia w Lasocinie - 10 716;  

Filia w Jakubowicach - 13 549.  

 

Biblioteka oferuje:  

 

- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  

- literaturę popularnonaukową i naukową z różnych dziedzin wiedzy, 

- zbiory regionalne,   

- wydawnictwa multimedialne (filmy, gry), 

- audiobooki, 

- wypożyczanie międzybiblioteczne, 

- bazy danych własne i obce, 

- różne formy działalności kulturalnej: spotkania autorskie, Lato w bibliotece, Zima z 

książką na wesoło, konkursy, promocje ksiązek, 

- bezpłatny Internet, 

- czasopisma, 

- książka na telefon, 

- FunEnglish – komputerowy kurs języka angielskiego.  
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Pływalnia „Neptun” 

 

Pływalnia istnieje od 8 sierpnia 2002 roku, jest nowoczesnym obiektem składającym 

się z sześciotorowego basenu sportowego o długości 25 m,  brodzika do nauki pływania oraz 

zjeżdżalni rurowej o długości 72 m.  

Kompleks szatniowo-sanitarny posiada nowoczesny system natrysków i szafek sterowanych 

elektronicznie, a zainstalowany monitoring gwarantuje bezpieczeństwo korzystającym. 

 Z Krytej Pływalni "NEPTUN" w ramach zajęć WF   korzystają uczniowie    ze szkół z terenu 

Gminy Ożarów. 

 Z pływalni korzystają   także   osoby indywidualne z terenu gminy Ożarów, a także 

mieszkańcy Ostrowca, Opatowa, Annopola, Lipska, Ćmielowa.  

 Pływalnia prowadzi kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się 

w grupach oraz indywidualnie. 

 

 

Klub Sportowy ALIT 

 

Klub  sportowy ,, Alit’’ działa  na  terenie miasta i gminy Ożarów, zajmuje się 

organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży z Ożarowa i okolic. Klub 

zrzesza  164 zawodników należących do trzech sekcji sportowych tj. piłka nożna, tenis 

stołowy i brydż sportowy. Największą i najbardziej popularną jest sekcja piłki nożnej, która 

realizuje  rozgrywki w siedmiu grupach rozgrywkowych skupiając 134 osoby. Klub zapewnia 

zawodnikom na meczach wyjazdowych posiłki napoje chłodzące. Szkolenie dzieci                            

i młodzieży przebiega pod okiem doskonałych szkoleniowców z II klasą trenerską. Zajęcia              

w zależności od pory roku odbywają się na obiektach Alitu lub w hali sportowej przy ZSO 

im. E. Szylki. Sekcja tenis stołowy  skupia 24 zawodników trenujących pod opieką dwóch 

instruktorów. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego biorą udział w zawodach organizowanych  

przez Świętokrzyski Okręgowy Związek  Tenisa Stołowego w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie  cztery razy w tygodniu. Najmniejszą sekcją klubu jest brydż sportowy 

liczący 6 zawodników-seniorów. Sekcja brydża prowadzi rozgrywki w III lidze.  

W  2011 roku oddano do użytku zmodernizowaną płytę boiska głównego, skocznie do skoku 

wzwyż, skocznie do skoku w dal, rzutnie do pchnięcia kulą, przebudowano  istniejące trybuny 

i ich zadaszenie, zbudowano dwa boiska treningowe, bieżnie lekkoatletyczną, zbudowano 
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budynek wraz z zadaszoną sceną widowiskową, oddano kort tenisowy oraz  boisko 

wielofunkcyjne – siatkówka, koszykówka oraz parking, monitoring, ogrodzenie                                

i odwodnienie. 

Ponadto w miejscowości Janowice i w Ożarowie przy ZSO im. E. Szylki w Ożarowie istnieją  

boiska ze sztucznej nawierzchni. 

1.7.  POMOC   SPOŁECZNA 
 

Głównym realizatorem i koordynatorem polityki społecznej z zakresu pomocy 

społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Wykonuje również zadanie własne gminy                

z zakresu pomocy społecznej. 

Codziennie w życiu mieszkańców gminy Ożarów towarzyszą liczne problemy, które swoim 

zasięgiem obejmują coraz większą liczbę ludzi i coraz młodsze pokolenie. Zmuszają one 

część społeczności Ożarowa do szukania różnych form pomocy, w tym i korzystania z 

pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, która w latach 2009 – 2012 kształtowała się 

następująco: 

POWODY 

PRZYZNANIA 

POMOCY 

 

2009 

  

2010 

  

2011 

 

2012 

 

 Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

Liczba  

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinie 

 

UBÓSTWO 

 

238 

 

792 
 

228 

 

765 
 

223 

 

727 
 

226 

 

713 

 

 

BEZROBOCIE 

 

291 

 

932 
 

295 

 

975 
 

277 

 

899 
 

291 

 

969 

 

SIEROCTWO 
 

0 

 

0 
 

0 

 

0 
 

0 

 

0 
 

1 

 

3 

 

BEZDOMNOŚĆ 
 

9 

 

17 
 

7 

 

15 
 

8 

 

17 
 

8 

 

22 

 

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

 

6 

 

32 
 

7 

 

34 
 

7 

 

33 
 

10 

 

56 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

 

124 

 

324 
 

114 

 

297 
 

109 

 

289 
 

115 

 

288 

 

DŁUGOTRWAŁA 

CHOROBA 

 

 

95 

 

229 
 

92 

 

219 
 

87 

 

218 
 

78 

 

183 
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BEZRADNOŚĆ W 

SPRAWACH 

OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH 

 

56 

 

274 
 

53 

 

258 
 

41 

 

204 
 

35 

 

167 

 

ALKOHOLIZM 
 

6 

 

25 
 

5 

 

23 
 

5 

 

21 
 

5 

 

22 

 

NARKOMANIA 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

ZAKŁAD KARNY 
 

7 

 

7 
 

7 

 

7 
 

4 

 

6 
 

3 

 

3 

 

Liczba osób i rodzin, którym przyznano decyzją świadczenia w latach 2009 – 2012                        

z podziałem na zadania zlecone i własne: 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK LICZBA RODZIN 

W RODZINIE 

LICZBA OSÓB W 

RODZINIE 

 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

zadań własnych 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

505 

507 

470 

463 

 

1537 

1563 

1445 

1413 

 

W tym: 

1)świadczenia przyznane 

w ramach zadań 

zleconych 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

79 

9 

9 

9 

 

119 

27 

22 

22 

 

2)świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

 

 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

476 

507 

467 

461 

 

1504 

1562 

1436 

1407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Zestawienie kwot przeznaczonych  na pomoc społeczną w latach     2009– 2012: 

 

  

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Zadania zlecone 

w  tym 

świadczenia 

rodzinne                     

i fundusz 

alimentacyjny 

 

 

3 638.826,33zł 

 

3 424.131,37zł 

 

3 721.478,97zł 

 

3 664.492,00zł 

 

3 807.996,93zł 

 

3 756.166,56zł 

 

4 111.162,11zł 

 

4 026.891,48zł 

 

Zadania własne 

dofinansowane             

z ŚUW 

 

497.390,74zł 

 

630.072,22zł 

 

600.141,30zł 

 

755.260,27zł  

 

POKL 

 

219.232,89zł. 

 

 

241.663,47zł 

 

239.028,40zł. 

 

     184.008,46zł. 

Razem 4 888.988,22zł. 5 183.418,69zł. 5 289.214,39zł. 5 800.756,76zł     

 

 

 

 

 

ROK 

KWOTY ZASIŁKÓW CELOWYCH 

(ZADANIE WŁASNE GMINY) 

2009 201.100,00zł 

2010 194.860,15zł 

2011 148.575,00zł 

2012 175.989,68zł. 
  

 

Analizując  powody trudnej sytuacji życiowej  mieszkańców gminy Ożarów  

najważniejszym jest  brak pracy. Nasza gmina liczy 11 285 wszystkich mieszkańców,                    

a w wieku produkcyjnym jest 7 687 osób. Zarejestrowanych w PUP jest  1 064, to jest ok.             

15 % osób w wieku produkcyjnym. Korzystających z pomocy społecznej z powodu 

bezrobocia  w roku 2012 było 291 rodzin ( 969 osób w rodzinach). Liczba korzystających               

z pomocy społecznej w  roku 2011 i 2012 jest porównywalna. Jest to   około   470 rodzin – 

1413 osób w rodzinach tj. ok. 12 % wszystkich mieszkańców. 

Niwelując  skutki  braku pracy OPS w Ożarowie stara się aktywizować naszych 

mieszkańców. Od 2008r. realizujemy projekt unijny ,, Aktywizacja  społeczno  zawodowa  

bezrobotnych w gminie Ożarów”, którego uczestnicy zdobywają  lub podnoszą kwalifikacje  

zawodowe zdobywając  nowe uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ożarowie  w ramach projektu zorganizował kursy takie jak:  obsługa wózków 
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jezdniowych, kas fiskalnych, kurs fryzjerski, kurs kucharski i opiekunek, kurs spawalniczy, 

kurs komputerowy, kursy prawa jazdy kat. B i C, staże. Organizowane są również  warsztaty 

z doradcą zawodowym i z psychologiem. 

Ośrodek organizuje również  akcje charytatywne- świąteczne zbiórki żywności. Dla 

najmłodszych mieszkańców przygotowywane są co roku paczki świąteczne. Organizowane są  

także  wigilie integracyjne. 

Mieszkańców  gminy  OPS wspomaga produktami żywnościowymi. W  2012 roku  

poprzez  współpracę z Lokalną Grupą Działania  rozdano  około 43 tony żywności z Banku 

Żywności w Ostrowcu Św. dla 900 osób. Ośrodek dożywia 400 uczniów w 6 szkołach                     

i przedszkolu. Osoby starsze , chore mogą  korzystać z jadłodajni Św. Brata  Alberta 

funkcjonującej przy OPS. Obecnie dożywiamy ok. 40 osób. Ogółem roczna kwota na 

dożywianie to 170 000zł. 

Z rodzinami w których występują problemy  opiekuńczo –wychowawcze 

współpracuje asystent rodziny. Osoby zainteresowane  mogą korzystać z pomocy psychologa, 

radcy prawnego i pedagoga- logopedy w punkcie interwencji kryzysowej  przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

Od 1  grudnia 2007r.  funkcjonuje  Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest ośrodkiem 

wsparcia dziennego  dla 34 osób wykazujących zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność 

intelektualną. Swoją działalnością  obejmuje  uczestników z gminy Ożarów i Wojciechowice. 

Zadaniem  Domu jest przede wszystkim  podtrzymywanie  i  rozwijanie umiejętności 

niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez  swoją 

działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby 

życiowe  uczestników, uczy samodzielności, wiary we  własne możliwości, umożliwia 

integrację społeczną. Osobom korzystającym ze świadczeń ŚDS zapewnia 

wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb  obejmującą : 

podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię 

psychologiczną, terapię zajęciową, fizjoterapię. Ponadto ŚDS  świadczy usługi w ramach 

indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi, treningów umiejętności społecznych, 

polegających na nauce, rozwijaniu  i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 

codziennego  oraz funkcjonowania w życiu społecznym. 
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II. DOMINUJĄCE  PROBLEMY   SPOŁECZNE  
 

 

2.1.BEZROBOCIE   I   UBÓSTWO 

 

 

Bezrobocie  w  ujęciu   podmiotowym   rozpatrywane  jest   od   strony  osób   

dotkniętych   tą  klęską  i  oznacza  stan    bezczynności   zawodowej  osób   zdolnych  do  

pracy  i  zgłaszających   gotowość  do  jej   podjęcia,  dla  których   podstawą   egzystencji   są  

dochody z  pracy.    To  określenie   zawiera    odniesienie   do  społecznych  aspektów    

bezrobocia  i  wykazuje,  że  jest  ono   również  kwestią  społeczną. 

  Skutki   ekonomiczne   i  społeczne   bezrobocia ( zwłaszcza  długotrwałego )  to : 

- pogorszenie  sytuacji   materialnej  aż  do  ubóstwa  włącznie, 

- pogorszenie  stanu  zdrowia, 

- pogorszenie   relacji   między  członkami   rodziny,   

- obniżenie  poziomu   umiejętności  funkcjonowania  w  zorganizowanych  formach  życia   

społeczno-gospodarczego ( brak  wiary   we  własne  siły, obniżenie   samooceny,  zanik  

gotowości   i  chęci  do  pracy ) 

- wzrost  zachowań   patologicznych ( przestępczość, agresja, alkoholizm). 

 

 Dane dotyczące   bezrobocia  mieszkańców    gminy   Ożarów w poszczególnych latach. 

 

Lp.  2009 2010 2011 2012 

1. 

Osoby bezrobotne ogółem 

W tym: mężczyźni 

             Kobiety 

              Miasto 

              wieś 

1086 

525 

561 

- 

- 

988 

458 

530 

- 

- 

997 

420 

577 

- 

- 

1064 

467 

597 

- 

- 

2. Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku 145 41 103 107 

3. Stopa bezrobocia 19,2% 17,9% 21,2% 22,5% 

4. Bezrobotni niepełnosprawni 22 16 17 14 

5. 

Bezrobotni wg wykształcenia: 

Podstawowe/gimnazjalne 

Zasadnicze 

Średnie/policeal. śred. zaw. 

Wyższe 

 

264 

344 

377 

101 

 

248 

305 

341 

94 

 

236 

303 

360 

98 

 

256 

335 

374 

99 

 

 

Ubóstwo   określa  się   jako  stan,  w  którym   jednostce  czy  grupie   społecznej  

brakuje  środków   na   zaspokojenie   podstawowych  potrzeb,  uznawanych     w    danej    

społeczności  za  niezbędne.     Pod  pojęciem  ,, podstawowe  potrzeby”  kryją   się  poza  
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wyżywieniem,     takie  potrzeby  jak :  ubranie, mieszkanie, zachowanie  zdrowia,  uzyskanie   

wykształcenia, uczestniczenie   w  życiu  kulturalnym. 

Ubóstwo   spowodowane  jest   wysokim   bezrobociem, niskimi   wynagrodzeniami                      

i  świadczeniami  emerytalno – rentowymi,  z  których   niejednokrotnie   utrzymują   się   

bezrobotni  z   całymi  rodzinami. 

 

 

2.2. DŁUGOTRWAŁA  CHOROBA  I  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

Choroba   i  niepełnosprawność   to   czynniki,  które   prowadzą  do   pogorszenia   

kondycji   finansowej  każdej    rodziny   bez  względu   na  jej   przynależność    społeczno-

zawodową   i  miejsce   zamieszkania. Sytuacja  taka,  to  z  jednej   strony   efekt  wydatków  

na  leczenie, rehabilitację   i  różnego   typu  świadczenia   będące   udziałem  rodzin,                     

w  których  żyją   osoby  z  ograniczoną  przez  chorobę   sprawnością;  z  drugiej   strony   

przyczyną   jest   ograniczenie   dochodów- utrata  pracy  i  renta  inwalidzka  osoby  

niepełnosprawne  oraz   ograniczenie  aktywności   zawodowej   i  możliwości  zarobkowych   

innych   członków   rodziny    zobowiązanych  do   świadczeń  opiekuńczych. 

 Dotknięcie   jednego  z  członków   rodziny  niepełnosprawnością   stanowi   dla  

rodziny  sytuację  kryzysową. Wymaga  to odpowiedniego   systemu   interwencji   

stwarzającej  dla  osoby   niepełnosprawnej  i  jej  rodziny   możliwość  skorzystania                        

z  efektywnego systemu  wsparcia. 

Wśród   korzystających   z  pomocy   społecznej w   latach   2002-2005  około   350  

osób   posiadało  orzeczenie  o  niepełnosprawności  w   stopniu  umiarkowanym  bądź  

znacznym. 

Z   objętych  pomocą  w  formie  zasiłków   celowych, specjalnych  zasiłków  celowych  oraz 

zasiłków  stałych w  roku   2009  niepełnosprawni   stanowili   124 osób,   w  roku   2010 –  

114 osób, w  2011  roku – 109 osób,   w  2012  -   115 osób. 

 

 

 

Liczba  korzystających  ze  świadczeń  dla  osób  niepełnosprawnych- dane z działu 

świadczeń rodzinnych: 

 

 

 

Rodzaj  zasiłku 

 

2009r. 

 

2010r. 

 

2011r. 

 

2012r. 

Zasiłki  pielęgnacyjne 409 408 420 430 

Świadczenia  pielęgnacyjne 25 36 55 87 
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2.3. ALKOHOLIZM   I   NARKOMANIA 

 

 

 Alkoholizm jest zjawiskiem, które dotyka bardzo wielu mieszkańców naszej gminy  

w różnym wieku, niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, wykształcenia. Alkoholicy to 

ludzie, którzy nie są w stanie konsekwentnie kontrolować swojego picia przez dłuższy czas i 

którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić. Jest to choroba, którą 

można zatrzymać, ale nie wyleczyć. Potrafimy zaproponować sposoby i środki, które będą 

sprzyjać całkowitej abstynencji osoby uzależnionej i rekonstrukcji jej sposobu życia. Nie 

znamy dotąd sposobu, aby osoba uzależniona powróciła do kontrolowanego picia. Dlatego 

mówimy „trzeźwy alkoholik„, a nie „były alkoholik”. Proces uzależnienia jest nieodwracalny, 

co nie oznacza braku możliwości powrotu do trzeźwego życia. Nie wystarczy jednak w tym 

celu przestać pić. Leczenie jest długotrwałym procesem, tak jak długotrwałym procesem jest 

rozwój uzależnienia. 

 Alkoholizm jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Każdy 

człowiek doświadczający picia ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i 

medycznej, bez naruszenia jego godności osobistej. 

   Nadużywanie alkoholu jest przyczyną powstawania innych problemów: zdrowotnych 

oraz problemów materialnych, zawodowych i wychowawczych. Powoduje zaburzenie relacji 

między członkami rodziny. Alkohol często bywa przyczyną agresji, stosowania przemocy 

wobec członków rodziny, stosowania niewłaściwych metod wychowawczych wobec dzieci, 

kryzysu a nawet rozpadu rodziny. 

 W rodzinach długotrwale nadużywających alkoholu wzorzec picia powielają dzieci. 

Niepokojącym zjawiskiem jest fakt wzrastania liczby osób uzależnionych i obniżania się 

wieku osób sięgających po alkohol. Coraz częściej interwencje w leczeniu alkoholizmu 

rozpoczyna się od nieuzależnionych członków rodzin uwikłanych w problem alkoholowy.                  

            Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi - udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a 

w szczególności ochrona przed przemocą       w rodzinie należy do zadań własnych gminy.  

Jednym z najczęściej stosowanych działań mających na celu przeciwdziałanie 

alkoholizmowi jest profilaktyka, która ma na celu m.in. informowanie o ich szkodliwych 

następstwach. Tymczasem w wielu przypadkach powoduje ono tylko rozbudzenie ciekawości 



40 

 

młodzieży na skutek tendencyjnych informacji i ich nadawców. Tylko właściwie dobrane 

programy profilaktyczne mogą się przyczynić do odrzucenia niewłaściwych zachowań. 

Powinny one ukazywać postawy społecznie akceptowane, wzorce alternatywne wobec 

subkultury alkoholowej i narkomańskiej. Wobec tego programy profilaktyczne nie powinny 

się koncentrować na straszeniu i proponowaniu abstynencji, ale na informowaniu                             

o mechanizmach uzależnienia, na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnego podejmowania 

decyzji, a także umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz na 

sprzyjaniu rozwojowi osobowości. 

 

W   wyniku   nadużywania   alkoholu    wzrasta  przestępczość   oraz   agresja  

potęgująca   zjawiska   przemocy   w   rodzinach.    Stale   wzrasta   liczba  postępowań   

przygotowawczych   dotyczących   przemocy      domowej,  w   których    była  prowadzona   

procedura  ,, Niebieskich  Kart ”. ( 2009r- sporządzono 3  Niebieskie  Karty, 2010r. –                     

5   Niebieskich  Kart , 2011r - 5 Niebieskich  Kart,  2012r.-  41 Niebieskich Kart ). 

  Liczba   przeprowadzonych   interwencji  w   wyniku  przemocy  w  rodzinie: 

- rok  2009  interwencja   u  72 osób, 

- rok 2010 interwencja u 78 osób, 

- rok  2011  interwencja  62 osób 

- rok  2012 -  interwencja  54 osób. 

 

Stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  na   terenie  gminy  

Ożarów   to: 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

-  Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Punkt  Interwencji  Kryzysowej, 

- Leczenie odwykowe, grupy samopomocowe. 

 

 Przy obserwowanym obecnie w kraju spadku spożycia alkoholu na jednego mieszkańca 

istnieje jednocześnie tendencja odwrotna dotycząca alkoholu wśród młodzieży. Obniża się 

wiek inicjacji alkoholowej, zanikają postawy abstynenckie, coraz więcej ludzi ma kontakt              

z alkoholem  i to wcale nie sporadyczny. 

      

Skala   problemowa na terenie Gminy Ożarów wynikająca z uzależnienia od 

 

narkotyków jest trudna do ustalenia. Działania w tym kierunku regulowane są ustawą 
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o przeciwdziałaniu narkomanii. Problem narkomanii głównie dotyczy dzieci i młodzieży. 

 

O problemie tym niechętnie informują pedagodzy czy rodzice osób nieletnich. Aby 

 

zmniejszyć problemy narkomanii prowadzone są w szkołach specjalne programy i kampanie 

 

społeczne dotyczące szkodliwości używek i środków psychoaktywnych. Ponadto w Gminie 

 

realizowany jest Gminny program przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 

2.4. BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH 

 

 

Bezradność wynikająca z zaburzenia równowagi systemu rodzinnego przejawiającego się 

trudnościami we własnym wypełnianiu ról społecznych przez poszczególnych członków 

rodziny często jest przyczyną złego funkcjonowania rodziny. Objawia się to problemami                   

w pełnieniu ról rodzicielskich i problemami wychowawczymi związanymi z prezentowaniem 

przez dzieci agresywnych zachowań, łamaniem obyczajów i norm społecznych. Wszelka 

pomoc w takim przypadku powinna zmierzać do udzielania rodzinie wsparcia w odbudowie 

 Prawidłowych relacji i umacniania własnych postaw rodzicielskich. Warunkiem powodzenia 

jest możliwie jak najwcześniejsze udzielenie pomocy oraz stosowanie działań profilaktyczno-

ochronnych. 

Znaczącą część klientów OPS stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczo-

wychowawczymi. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu własnych dzieci 

łączy się z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, 

przemoc domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych, 

problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych wyrażające się m. in.               

w postaci niedojrzałości emocjonalnej, problemach we współżyciu z ludźmi, trudnościach 

adaptacyjnych, niezaradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemy 

wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się w postaci zachowań 

buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamania przez dzieci i młodzież panujących 

obyczajów, norm, wartości.  

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Tu 

nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny 

współżycia społecznego. Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera 
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wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna 

struktura środowiska. Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców 

ośrodka, niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. Rodziny -  

świadczeniobiorcy ośrodka odznaczają się często zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych 

formalnie i społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów, 

występuje w nich przemoc skierowana na partnera lub dzieci. 

W rodzinach zaburzonych rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia 

rodzinnego, rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i 

dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w takich 

społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc gdyż same nie 

posiadają właściwych wzorców. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych rodzin pozostawione są 

same sobie, większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników na podwórku, częściej pojawiają 

się u nich problemy w szkole (mniej czasu poświęcają przygotowywaniu się do lekcji, przeżywają 

więcej porażek szkolnych w efekcie, czego rezygnują z podejmowania wysiłku w zdobywaniu 

wiedzy), w takiej sytuacji rodzice nie pomagają, lecz podwyższają wymagania w stosunku do ocen i 

zachowania dziecka lub też w ogóle przestają się nim interesować. Dzieci odrzucane przez środowisko 

rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy subkulturowe, zaczynają 

wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z prawem. 

 

 

III. ANALIZA    SWOT 
 

Analiza  SWOT   stanowić  będzie  podstawę   do  określenia  celów   strategicznych.  Jest  to   

analiza  mocnych,  słabych   stron  oraz  szans  i  zagrożeń  w  uwarunkowaniach  

ekonomicznych,  społecznych,  politycznych   i  technologicznych. 

Ocena   potencjału  w  aspekcie   słabych   i  mocnych  stron  pozwala  na   określenie   siły             

i  słabości  gminy  w  zakresie   analizowanych   sfer   społecznych. Silny  potencjał   to  baza  

umożliwiająca  budowanie   strategii,  słabości,  to  problemy   i  ograniczenia   do  

pokonywania. Zagrożenia  to  ostrzeżenie  przed  niepożądanym   rozwojem  warunków   

zewnętrznych.  Szanse,  to  wsparcie  i  inspiracje   dla  lokalnej   polityki  społecznej. 

 

 W trakcie przeprowadzonych spotkań, zespół do spraw opracowania strategii zdefiniował na 

podstawie diagnozy   wyodrębnił  pięć  obszarów  dla  których  została  przeprowadzona  

analiza  SWOT . 
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ANALIZA SWOT POMOC SPOŁECZNA 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1.Wykwalifikowani pracownicy 

2.Dobra znajomość środowiska 

3.Szybka interwencja pracowników socjalnych w 

sytuacjach kryzysowych 

4.Dobra współpraca z sołtysami 

5.Efektywne gospodarowanie środkami własnymi 

na zasiłki celowe lub pomoc w naturze 

6.Różnorodność form pomocy-poradnictwo 

prawne i psychologiczne, pedagogiczne, 

logopedyczne. 

7.Współpraca z Świętokrzyskim Bankiem 

Żywności w Ostrowcu Św. 

8.Organizowanie akcji charytatywnych 

9.Współpraca z Wspólnotą „Chleb Życie” w 

Jankowicach 

10.Dobrze funkcjonujący system dożywiania 

11.Dobrze funkcjonujące usługi opiekuńcze dla 

osób starszych i niepełnosprawnych 

12.Skuteczna i skoordynowana współpraca między 

jednostkami w zakresie problemów alkoholowych 

i przemocy w rodzinie 

13.Współpraca z wolontariatem 

14.Aktywizacja społeczno zawodowa 

bezrobotnych objętych pomocą społeczną. 

15.Funkcjonowanie środowiskowego wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi- ŚDS. 

16.Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej. 

17.Dobrze funkcjonujący Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przemocy. 

18.Możliwość wykorzystania środków unijnych. 

19.Integracja osób niepełnosprawnych w 

środowisku lokalnym-współpraca ŚDS z różnymi 

instytucjami, prezentacja twórczości artystycznej. 

20.Dobrze rozwinięta baza lokalowa instytucji 

pomocy społecznej. 

21.Zatrudnienie asystenta rodziny 

1.Brak współpracy z instytucjami pozarządowymi 

2.Brak mieszkań socjalnych 

3.Brak ośrodka interwencji kryzysowej 

4.Brak domu dziennego pobytu dla osób starszych. 

5.Pokolenie rodzin korzystających z pomocy 

społecznej(syndrom uzależnienia od pomocy 

społecznej) 

6.Ubożenie społeczeństwa  

7.Wysoki poziom bezrobocia 

8.Bariery architektoniczne uniemożliwiające pełny 

udział osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym. 

9.Istnienie szarej strefy zatrudnienia. 

10.Niedostateczny system opieki nad ludźmi 

starszymi. 

11.Niski prestiż służb pomocy społecznej. 

12.brak placówek wsparcia dla rodzin z problemami 

opiekuńczo –wychowawczymi. 

13.Słabo rozwinięta ekonomia społeczna( brak CIS, 

KIS, spółdzielni socjalnych). 

14.Brak ofert zatrudnienia dla osób 

niepełnosprawnych. 

15.Brak całodobowej opieki dla osób 

wymagających wzmożonej opieki medycznej. 

SZANSE 

1.Wszechstronna możliwość wsparcia rodzin 

będących w trudnej sytuacji 

2.Rozbudowa infrastruktury socjalnej 

3.Korzystanie z funduszy unijnych 

4.Wspieranie działalności wolontariatu  

5.Promocja gminy zewnętrzna i wewnętrzna 

zachęcająca do inwestowania w gminie oraz do 

pobudzania aktywności kreatywności 

ZAGROŻENIA 

1.Rozbudowa biurokracji  w pomocy społecznej 

2.Znieczulica społeczna, rozluźnienie więzi 

rodzinnych 

3. Wzrost patologii 

4.Wzrost agresji i przestępczości wśród młodzieży 

5.Przemoc w rodzinie  

6.Nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne 

przez rolników powodujące brak świadczeń 
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mieszkańców. 

6. Wzrost jakości usług świadczonych przez 

podmioty realizujące zadania pomocy społecznej. 

7.Umożliwienie kształcenia i zdobywania 

kwalifikacji dostosowanych do wymogu rynku 

pracy. 

8. Rozwój instytucji wspierających. 

emerytalno-rentowych 

7.Przerzucanie przez państwo finansowania pomocy 

społecznej na gminę 

8.Powiększenie się dysfunkcji rodziny 

9.Brak środków finansowych na realizację 

programów pomocowych. 

10. Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych. 

11.Wykluczenie społeczne klienta pomocy 

społecznej. 

12.Mała atrakcyjność dochodów z pracy w relacji 

do świadczeń socjalnych. 
 

 

ANALIZA  SWOT  EDUKACJA  I  OŚWIATA 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 

1.Znajomość środowiska uczniów przez 

nauczycieli 

2.Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

3.Wykwalifikowana kadra 

4.Prowadzenia zajęć profilaktycznych dla różnych 

grup wiekowych 

5.Organizowanie kół zainteresowań 

6.Działalność świetlic szkolnych. 

7. Pomoc psychologa, pedagoga, logopedy -

działalność poradni psychologiczno-

pedagogicznej 

8.Bogaty księgozbiór w Bibliotece Publicznej w 

Ożarowie i trzech filiach. Dobry dostęp do 

czytelnictwa, możliwość internetowego 

korzystania z książek, filmoteka, książka na 

telefon, internetowy kurs jęz. Angielskiego dla 

dzieci i dorosłych. 

-zajęcia edukacyjne probiblioteczne-działalność-

popularyzacja(działalność upowszechnieniowa) 

9.Dostęp do edukacji multimedialnej 

10.Pomoc stypendialna dla uczniów 

11.Dostęp do Internetu 

-czytelnia internetowa 

-katalog komputerowy 

12.Dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne(basen, 

boisko, stadion, place zabaw) 

13.Działalność Ośrodka Kultury. Bogata oferta 

zajęć pozaszkolnych organizowanych przez 

Ośrodek  Kultury 

14.Organizowanie zajęć dodatkowych-

wyrównawczych 

15.Dobra baza dydaktyczna 

16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na 

terenie szkoły. 

 

1.Zbyt długi okres oczekiwania do specjalistów: 

logopeda, psycholog ze względu na dużą liczbę 

korzystających 

2.Bariery architektoniczne w placówkach oświaty i 

kultury. 

3.Niska aktywność młodzieży w zajęciach 

pozalekcyjnych 

4.Wzrost liczby zachowań nieakceptowanych 

społecznie 

5.Niewystarczająca  współpraca rodziców z 

nauczycielami 

6.Niewystarczająca współpraca szkół ze 

środowiskiem 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Podniesienie poziomu świadomości 

społeczeństwa 

2.Pozyskiwanie środków z instytucji 

pozarządowych, Unii Europejskiej 

3.Podniesienie sprawności fizycznej poprzez sport 

4.Prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i 

młodzieży 

5.Podniesienie poziomu czytelnictwa 

1.Niż demograficzny powodujący likwidację 

mniejszych szkół. 

2.Degradacja norm społecznych 

3.Przejmowanie negatywnych wzorców zachowań 

4.Wzrost biernych zachowań społeczeństwa 

 

ANALIZA  SWOT   ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOMANII 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Właściwie dostosowany do potrzeb program z 

zabezpieczeniem finansowym 

2. Współpraca Komisji Rozwiązywania Problemów 

Społecznych z podmiotami 

3. Ruch Abstynencki 

4. Poradnictwo(prawne, psychologiczne, 

terapeutyczne) 

5. Poradnictwo prawne dla ofiar przemocy, telefon 

zaufania 

6. Działalność profilaktyczna w szkołach - 

częściowo finansowana 

7. Komisja rozwiązywania problemów 

alkoholowych, pismo samorządowe i telewizja 

kablowa. 

8. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 

9. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży 

10. Działalność Komisji do spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

 

1.Niewystarczająca  świadomość i zaangażowanie 

rodziców 

2.Mała skuteczność lecznictwa odwykowego. 

3.Niedoskonałości prawa w sprawie problematyki 

alkoholowej 

4. Niska świadomość społeczna  

5.Trudności z dostępnością do leczenia 

odwykowego i specjalistycznej opieki medycznej. 

                                                                                                                               

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Zmniejszenie problemu związanego z 

alkoholem i narkomanią. 

2. Zwiększenie świadomości społecznej 

3. Poprawa sytuacji rodzin z problemem 

alkoholowym. 

1. Naruszanie prawa i porządku: 

-przestępstwa 

-przemoc w rodzinie 

-wypadki drogowe 

- duże koszty społeczne 

2. Ubóstwo społeczne 

3. Samozniszczenie, zwiększenie śmiertelności 

wśród młodych ludzi. 

4. Utrata zdrowia, uszkodzenie zdrowia 

psychicznego 

5.  Przemoc w rodzinie 



46 

 

ANALIZA  SWOT   OCHRONA ZDROWIA 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wyremontowana baza lokalowa 

2. Dobrze wykształcona kadra 

3. Dobra współpraca z  Gminą 

4. Dobry dostęp do lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej 

5. Krótki czas oczekiwania na wizytę w 

poradniach specjalistycznych 

6. Dobrze wyposażone laboratorium 

7. Nowy sprzęt w stomatologii 

 

1. Brak pełnej komputeryzacji 

2. Niskie finansowanie przez NFZ 

3. Braki w wyposażeniu gabinetu 

fizykoterapii 

4. Niski kontrakt( mała liczba punktów) z 

NFZ na gabinet fizykoterapii 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Otrzymanie dotacji na  informatyzację: 

a) Środki unijne 

b) Środki z Urzędu Miejskiego w Ożarowie 

Krótki okres podpisywania umów  z NFZ 

(aneksowanie każdego roku) 

 

ANALIZA  SWOT   BUDOWNICTWO SOCJALNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1.Przygotowanie terenu pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

2.Możliwość pozyskania obiektów (np.  po 

byłych zakładach), z przeznaczeniem na 

adaptacje lokale mieszkaniowe 

3. Udział gminy w programach 

ogólnokrajowych możliwość pozyskiwania 

funduszy z programów rządowych i unijnych 
 

1.Niewystarczająca baza lokalowa  

2. Brak realizacji budownictwa 

mieszkaniowego  zarówno spółdzielczego jak 

i komunalnego 

3. Brak środków finansowych 

4. Brak mieszkań rezerwowych  

5. Bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Pozyskanie obiektów z przeznaczeniem na 

lokale mieszkalne, w tym na lokale socjalne 

2. Pozyskanie środków finansowych z 

programów rządowych i unijnych 

3. Zabezpieczenie funduszy w budżecie 

gminy na potrzeby mieszkaniowe  

1. Zubożenie społeczeństwa 

2. Brak wsparcia dla gmin ze strony władz 

rządowych  

3. Pogłębiające się konflikty 

międzypokoleniowe  

4. Wzrost zjawiska bezdomności. 
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IV. STRATEGIA   ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH 
 

 

4.1. WIZJA   i   MISJA    STRATEGII 

 

 WIZJA : 

Rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Ożarów. 

 

MISJA (cel ogólny) 

 

Gmina Ożarów chce zapewnić jak najlepsze  warunki życia w poczuciu   bezpieczeństwa oraz 

umożliwia im realizację planów osobistych, zawodowych i społecznych poprzez: 

- zapewnienie wszystkim potrzebującym w miarę posiadanych środków odpowiedniej 

pomocy finansowej, rzeczowej lub usługowej oraz dostępu do szeroko pojętego poradnictwa, 

- poprawy warunków mieszkaniowych,  

- integrację zawodową i społeczną różnych grup społecznych, w tym m.in. młodzież, kobiety, 

osoby niepełnosprawne, 

- przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia , 

- wspieranie grup szczególnego ryzyka i zapobieganie ich społecznemu wykluczaniu,  

- aktywizację społeczności lokalnych, 

- wspieranie lokalnych inicjatyw,   

- szerzenie edukacji ustawicznej, 

- zapewnienie dostępu do poradnictwa i informacji. 

Wszelkie działania prowadzone są w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby osób, rodzin, grup  

i społeczności, zaś przy ich realizacji wykorzystywany jest istniejący potencjał ludzki                    

i instytucjonalny. Gmina stawia na profilaktykę oraz budowanie lokalnego partnerstwa na 

rzecz rozwijania problemów społecznych i lokalnych. Nadrzędnym celem podejmowanych 

działań jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób, rodzin, grup społeczności 

lokalnych oraz ich  do włączania się w rozwiązywanie istniejących problemów. 

4.2. CELE STRATEGICZNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

 

Cele strategiczne określono dla pięciu obszarów: 

 

1. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

2. Oświata, edukacja, kultura. 

3. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 

4. Ochrona zdrowia  
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5. Budownictwo socjalne 

 

Cele strategiczne dla poszczególnych obszarów 

Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

Profesjonalna i kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Oświata, edukacja, kultura 

Wykształcone i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 

Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniami. 

Ochrona zdrowia 

Zdrowe społeczeństwo świadome zagrożeń. 

            Budownictwo socjalne 

Zabezpieczenie lokalowe dla rodzin najuboższych, wielodzietnych   i bezdomnych. 

 

 

 

 POMOC  SPOŁECZNA  I  POLITYKA  PRORODZINNA 

 

Cel strategiczny:  Profesjonalna i kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów   

                                społecznych.       

       

Cele operacyjne:   

 

1. Pomoc społeczna osobom i rodzinom najuboższym. 

2. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności wśród korzystających z pomocy 

społecznej, stymulowanie aktywności. 

3. Uzupełnianie możliwości i wysiłków jednostki i rodziny, aby doprowadzić do stanu,   

w którym będą mogły one w sposób niezależny zaspokajać swoje potrzeby. 

4. Zatrzymanie mechanizmów społecznych, wykluczenie, zapobieganie społecznej 

izolacji, marginalizacji najsłabszych i najbardziej zagrożonych grup społecznych. 

5. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób  bezrobotnych  i  wykluczonych  społecznie. 

6. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, grup samopomocowych                            

i wolontariatu w realizacji zadań pomocy społecznej. 
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7. Eliminowanie źródeł społecznego niezadowolenia oraz złej oceny przy instytucjach 

zajmujących się pomocą społeczną. 

8. Stworzenie spójnego systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcjami 

społecznym 

9. Organizowanie społeczności lokalnej i inspirowanie działań samopomocowych. 

10. Współuczestniczenie  w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu 

regionalnych i lokalnych  programów pomocy społecznej ukierunkowanych  na  

podniesienie jakości życia. 

POMOC  SPOŁECZNA 

POLITYKA  PRORODZINNA 

 

Lp. Zadania Podmioty 

uczestniczące 

Źródła 

finansowania 

Zakładane 

efekty 

Termin 

realizacji i 

monitoring 

1. Pomoc w formie 

zasiłków celowych, 

specjalnych zasiłków 

celowych, formie 

rzeczowej tj. zakup 

opału, lekarstw, 

podręczników i 

przyborów szkolnych, 

zasiłków okresowych, 

zasiłków stałych dla 

osób 

niepełnosprawnych, 

bezpłatne dożywianie 

dzieci,  młodzieży, 

osób dorosłych.  

 

 

OPS 

 

Środki własne 

gminy, środki 

zlecone z 

budżetu 

państwa,  

Przezwyciężenie 

trudnych sytuacji 

życiowych osób i 

rodzin 

Zadania 

ciągłe 

 OPS 

2. Działania edukacyjne 

dla osób objętych 

pomocą społeczną 

ułatwiające 

wychodzenie ze stanu 

ubóstwa, 

bezdomności oraz 

zapobiegające 

zjawisku „ 

dziedziczenia biedy” 

 

 

 

OPS, mieszkańcy 

Miasta i Gminy 

Ożarów objęci 

pomocą społeczną 

Środki własne 

gminy 

Współpraca osób 

objętych pomocą 

społeczną z 

pracownikami 

socjalnymi na 

bazie kontraktu 

socjalnego 

Praca ciągła 

OPS 

3. Promowanie 

aktywnych postaw             

w rozwiązywaniu 

egzystencjonalnych 

OPS, telewizja 

kablowa, prasa 

Bez nakładów 

finansowych 

Podniesienie 

świadomości 

dotyczącej 

aktywnych postaw 

Praca ciągła 

OPS 
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problemów życia 

rodzinnego poprzez 

kampanię środków 

masowego przekazu. 

4. Rozwój form 

poradnictwa i 

współdziałanie w tym 

zakresie różnego 

rodzaju służb 

społecznych. 

OPS, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

Punkt Interwencji 

Kryzysowej, 

pedagodzy szkolni, 

Klub ,, Aster” 

OPS, fundusz 

GKRPA 

Prawidłowa 

diagnoza rodzin i 

efektywne 

poradnictwo 

specjalistyczne 

Praca ciągła 

OPS, 

pedagodzy  

szkolni, 

psycholog 

5. Szkolenie i 

doskonalenie 

zawodowe kadr 

obszaru pomocy 

społecznej 

OPS,ŚDS Budżet OPS, 

środki unijne 

Udzielanie 

fachowej pomocy 

jednostkom i 

rodzinom 

Praca ciągła 

Kierownik 

OPS i ŚDS 

6. Doskonalenie form 

współdziałania          z 

osobami 

korzystającymi z 

pomocy.  

Pracownicy 

socjalni, osoby 

korzystające z 

pomocy społecznej 

Bez nakładów 

finansowych 

Konsekwentne 

egzekwowanie i 

podpisywanie 

kontraktów 

socjalnych 

Praca ciągła 

Kierownik 

OPS 

7. Tworzenie wspólnej 

platformy działania z 

organizacjami i 

stowarzyszeniami w 

celu koordynacji 

działań i 

wypracowanie zasad 

wspierania 

finansowego 

działalności 

organizacji i 

stowarzyszeń. 

Zgodnie z 

programem 

współdziałania z 

organizacjami 

pozarządowymi 

Budżet OPS, 

budżet gminy, 

środki unijne 

Pomoc najbardziej 

potrzebującym w 

formie żywności, 

zapewnienie 

miejsc 

noclegowych 

osobom 

pokrzywdzonym i 

bezdomnym  

Praca ciągła 

OPS 

8. Tworzenie klimatu 

społecznej 

przychylności do 

osób dotkniętych 

schorzeniami 

psychicznymi, 

niepełnosprawnością, 

przemocą, 

samotnością, 

bezdomnością 

poprzez 

organizowanie imprez 

integracyjnych typu: 

wigilia, występy 

artystyczne, zawody 

sportowe. 

 

OPS, Ośrodek 

Kultury, Pływalnia 

, ŚDS, Zespół 

interdyscyplinarny, 

podopieczni OPS, 

DPS, Wspólnota ,, 

Chleb Życia” 

Budżet 

jednostek 

organizacyjnych, 

budżet GKRPA, 

środki unijne 

Akceptacje przez 

społeczeństwo 

osób 

niepełnosprawnych 

i wykluczonych 

społecznie 

2014r – 

2020r 

OPS 

9. Świadczenie usług 

opiekuńczych             

i specjalistycznych 

usług opiekuńczych 

dla osób starszych, 

OPS Urząd Miejski,  

ŚUW 

Zapewnienie 

opieki, pielęgnacji 

i kontaktów z 

otoczeniem 

osobom tego 

2014r – 

2020r 

 OPS 
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obłożnie chorych, 

samotnych i 

psychicznie chorych. 

potrzebującym 

11. Likwidacje barier 

architektonicznych     

w różnego typu 

instytucjach. 

Urząd  Miejski 

OPS 

Środki własne 

gminy, środki 

unijne, środki 

PCPR, PFRON 

Umożliwienie 

dostępu osobom 

niepełnosprawnym 

do instytucji 

2014r – 

2020r. 

OPS 

12. Pomoc rodzinom 

potrzebującym w 

formie dopłat do 

czynszu 

mieszkaniowego 

(dodatki 

mieszkaniowe). 

Urząd Miejski ŚUW Przezwyciężenie 

trudnych sytuacji 

życiowych osób i 

rodzin 

2014r – 

2020r 

Burmistrz 

Ożarowa 

13. Zapewnienie różnych 

form pomocy osobom 

bezdomnym i innym 

pozbawionym 

schronienia. 

OPS, organizacje 

pozarządowe 

Środki 

finansowe 

gminy, dotacje 

Wspieranie 

bezdomnych w 

zapewnieniu 

schronienia, 

wyżywienia i 

ubioru, pomoc w 

otrzymaniu 

mieszkania, 

zatrudnienia 

2014r - 

2020r. 

 OPS 

14. Organizację prac 

społecznie 

użytecznych dla 

bezrobotnych 

klientów pomocy 

społecznej. 

OPS, PUP, Urząd 

Miejski 

Środki 

finansowe 

gminy, środki 

PUP i inne 

Powstawanie 

nowych miejsc 

pracy o 

charakterze 

sezonowym 

ułatwiającym 

powrót 

długotrwale 

bezrobotnych na 

rynku pracy 

2014r - 

2020r 

OPS 

 

15. Tworzenie i 

wspieranie 

działalności Klubów 

Integracji Społecznej. 

 

OPS, PUP, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki gminy i 

inne 

Reintegracje 

zawodowe i 

społeczne osób i 

rodzin z grup 

szczególnego 

ryzyka 

2014r – 

2020r 

OPS 

16. Utworzenie Centrum 

Integracji Społecznej. 

 

OPS, PUP, 

organizacje 

pozarządowe 

Środki gminy i 

inne 

Zatrudnienie 

długotrwale 

bezrobotnych, 

bezdomnych, 

pozostających w 

abstynencji 

alkoholików, 

narkomanów, 

wychodzących z 

zakładów karnych 

2014r - 

2020r.  

OPS 

17. Inicjowanie tworzenia 

grup 

samopomocowych 

wśród osób 

korzystających z 

OPS, psycholog, 

pedagog 

Budżet OPS  Wspieranie osób i 

rodzin w 

wysiłkach 

zmierzających do 

zaspokajania 

Praca ciągła 

OPS 
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pomocy społecznej 

dotkniętych 

podobnymi 

problemami 

 

 

niezbędnych 

potrzeb 

18. Powierzanie 

wykonywania zadań 

pomocy społecznej 

organizacjom 

pozarządowym i 

udzielanie dotacji na 

sfinansowanie 

kosztów ich  

realizacji 

OPS, Urząd 

Miejski 

Budżet OPS, 

budżet Gminy 

Efektywne 

działanie systemu 

pomocy 

społecznej- gminy 

Praca ciągła 

OPS 

19. Intensyfikacja 

szkoleń dla 

pracowników 

socjalnych wspólnie z 

innymi podmiotami: 

Policją, Strażą 

Miejską kuratorami, 

sądami, Urzędem 

Pracy  

OPS, Policja, Straż 

Miejska, 

kuratorzy, 

pracownicy PUP 

środki unijne Poprawa jakości 

pracy 

Praca ciągła 

OPS 

20. Organizacja 

specjalistycznych 

szkoleń dla 

pracowników 

socjalnych w zakresie 

pracy z grupami 

klientów pomocy 

społecznej 

dotkniętymi 

określonymi 

dyscyplinami typu: 

bezrobocie, 

bezdomność, 

alkoholizm, 

narkomania, 

niepełnosprawność, 

choroby psychiczne 

Pracownicy 

socjalni 

Budżet OPS, 

środki unijne 

Pozytywna ocena 

pracy OPS 

Praca ciągła 

OPS 

21. Szerokie 

informowanie 

społeczeństwa 

poprzez media o 

możliwościach, 

warunkach, i formach 

uzyskiwania pomocy 

społecznej 

OPS,  Osiedlowa 

telewizja kablowa, 

prasa, BiP 

Budżet OPS, Doinformowanie 

społeczeństwa w 

dziedzinie pomocy 

społecznej 

Praca ciągła 

OPS 

22. Systematyczna praca  

zespołu 

interdyscyplinarnego 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Pracownicy 

socjalni, Policja, 

Straż Miejska, 

kurator, poradnie, 

pedagog szkolny, 

członek 

Budżet OPS, Kompleksowa 

pomoc osobom 

dotkniętym 

przemocą 

Praca ciągła 

OPS 
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MGKRPA, 

prawnik 

23. Poszerzanie 

działalności punktu 

interwencji 

kryzysowej 

 

Pracownicy 

socjalni, prawnik, 

psycholog, policja 

Budżet gminy, 

budżet OPS 

Objęcie pomocą 

wszystkich 

potrzebujących 

Praca ciągła 

OPS 

24.  

Włączenie organizacji 

pozarządowych w 

realizację zadań 

interwencji 

kryzysowej 

 

 

OPS, organizacje 

pozarządowe 

 

Budżet gminy, 

budżet OPS 

 

Współpraca OPS z 

organizacjami 

pozarządowymi 

 

Praca ciągła 

OPS 

 

25. 

 

Aktywizacja  

zawodowa  i 

społeczna  osób  

bezrobotnych  i  

wykluczonych  

społecznie 

 

 

OPS, Urząd  

Miejski  w  

Ożarowie, osoby  

bezrobotne 

 

Środki  unijne 

 

Przezwyciężenie  

trudnych  sytuacji  

życiowych 

 

Praca  ciągła 

OPS 

 

26. 

 

Środowiskowa praca 

socjalna jako forma 

organizowania 

społeczności 

 

 

OPS 

 

Budżet OPS 

 

Przeciwdziałanie 

marginalizacji i 

degradacji 

społecznej 

rodziny; pomoc 

sąsiedzka 

 

Praca  ciągła 

OPS 

27. Współpraca odbiorcy 

pomocy społecznej z 

pracownikiem 

socjalnym-kontrakt 

socjalny, 

środowiskowa praca 

socjalna, program 

aktywności lokalnej 

 

OPS Budżet OPS  

Wymiana 

doświadczeń 

rodzin, 

zapobieganie 

izolacji  

Praca  ciągła 

OPS 

 

28. 

 

Tworzenie warunków 

do podejmowania 

różnych form 

aktywności osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi , jako 

podstawy społecznej 

integracji i poprawy 

warunków  ich życia 

 

 

ŚDS, OPS 

 

Środki własne 

gminy, środki 

zlecone z 

budżetu 

państwa, dotacje 

celowe z 

budżetu 

państwa, środki 

PFRON 

 

Aktywizacja i 

poprawa 

warunków życia 

osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

Zadanie 

ciągłe, 

ŚDS,OPS 

 

 

29. 

 

 

Organizowanie 

wsparcia 

psychologicznego, 

 

 

ŚDS, OPS 

 

 

Środki własne 

gminy, środki 

zlecone z 

 

 

Przezwyciężenie 

sytuacji trudnych 

rodzin 

 

 

Zadania 

ciągłe, 

ŚDS,OPS 
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terapeutycznego, 

środowiskowego dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz 

ich rodzin. 

Utworzenie grupy 

wsparcia dla rodzin 

osób  dotkniętych 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

budżetu 

państwa, dotacje 

celowe z 

budżetu państwa 

wynikających z 

opieki nad osobą z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

 

 

30. 

 

 

Opracowanie                         

i realizacja 

projektów/programów 

służących aktywizacji 

zawodowej osób  

bezrobotnych. 

 

 

OPS, PUP 

 

 

Środki unijne, 

środki własne 

 

Możliwość  

nabycia nowych 

umiejętności 

zawodowych lub 

doświadczenia 

zawodowego: 

możliwość 

podjęcia stałego 

zatrudnienia 

 

Praca ciągła, 

OPS,PUP 

31.  

Promocja 

przedsiębiorczości  

wśród osób 

bezrobotnych 

 

 

OPS, PUP 

 

Środki unijne, 

środki własne 

 

Możliwość 

samozatrudnienia 

Praca ciągła, 

OPS,PUP 

32. Wspieranie 

środowiskowego 

domu samopomocy 

Urząd Miejski, 

OPS, ŚDS 

Środki własne, 

Środki zlecone, 

fundusze unijne 

Zapewnienie 

opieki osobom 

przewlekle 

psychicznie 

chorych, 

upośledzonym 

umysłowo; 

zapewnienie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

rodzinom osób 

uczęszczających 

do ŚDS 

Praca ciągła 

ŚDS 

33. Promowanie 

zdrowego i 

aktywnego stylu życia 

wśród osób starszych  

OPS, ŚDS, 

jednostki służby 

zdrowia 

Środki unijne, 

środki własne 

Integracja osób 

starszych ze 

środowiskiem; 

zwiększenie 

poczucia 

bezpieczeństwa u 

osób starszych 

 

Praca ciągła 

OPS 

 

34. 

 

 

 

Organizacja spotkań 

integracyjno-

towarzyskich dla osób 

starszych 

 

 

OPS, ŚDS, 

Ośrodek Kultury 

 

 

 

 

Środki unijne, 

środki własne 

 

 

 

Wyrównywanie 

poziomu życia 

seniorów; 

rehabilitacja 

społeczna; 

 

Praca ciągła 

OPS 
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pobudzanie 

aktywności 

seniorów; 

edukacja 

seniorów w 

zakresie obsługi  

komputera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Wspieranie osób 

profesjonalnie 

zajmujących się 

pomaganiem poprzez 

umożliwienie  udziału 

w superwizjach 

OPS Środki unijne, 

środki własne 

Wzrost 

kompetencji osób 

profesjonalnie 

zajmujących się 

pomaganiem; 

zmniejszenie 

zagrożenia 

wypalaniem, 

zawodowym 

Praca ciągła 

OPS 

 

OŚWIATA, EDUKACJA , KULTURA 

Cel strategii: Wykształcone i aktywne społeczeństwo, kapitał ludzki oparty na wiedzy. 

Cele operacyjne: 

- nowoczesny  system oświaty, 

- dostępność bogatej oferty edukacyjnej,  

- wyrównywanie szans edukacyjnych 

 
 

OŚWIATA, EDUKACJA, KULTURA 

 

Lp. Zadania Podmioty 

uczestniczące 

Źródła 

finansowania 

Zakładane efekty Termin 

realizacji i 

monitoring 

1. Przygotowanie i 
realizacja oferty 

edukacyjnej dla 

różnych grup 

wiekowych 

Mieszkańcy miasta i 

gminy 

Środki unijne, 

budżet Urzędu  

Miejskiego 

Prowadzenie kursów 

językowych, BHP, 

szkoleń zawodowych 

Praca  ciągła 

Placówki  

edukacyjne  na  

terenie  gminy 

2. Organizowanie 

pomocy psych.-

pedagog. Dla dzieci z 

zaburzeniami 

rozwojowymi 

Uczniowie szkół Budżety Szkół Poprawa kondycji 

psychicznej i 

fizycznej u dzieci i 

młodzieży 

Praca ciągła, 

Świetlice 

środowiskowe, 

placówki  

edukacyjne, 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, 

OPS 
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3. Prowadzenie i 

rozwijanie świetlic 

środowiskowych 

Uczniowie z rodzin 

wieloproblemowych 

i niewydolnych 

wychowawczo 

Środki 

GKRPA 

Wyrównywanie 

szans edukacyjnych, 

właściwe spędzanie 

wolnego czasu, 

odrabianie lekcji, 

zapobieganie agresji i 

utworzenie centrów 

edukacyjnych w 

każdej wsi 

Praca  ciągła 

Urząd  Miejski 

Ożarów, OPS 

4. Doskonalenie kadry 

pedagogicznej szkół i 

przedszkoli 

Nauczyciele Budżety 

placówek 

oświatowych 

Podniesienie 

poziomu 

wykształcenia 

nauczycieli 

Praca ciągła 

Dyrektorzy  szkół  

i  przedszkoli 

5. Wspieranie 

dożywiania w 

szkołach i 

przedszkolach 

 

Uczniowie szkół, 

wychowankowie 

przedszkoli 

OPS, opłaty 

rodziców, 

budżety 

placówek 

oświatowych 

Dożywianie dzieci Praca  ciągła 

OPS 

Pedagodzy szkolni 

6. Modernizacja bazy  

 

oświatowej 

Szkoły, przedszkola Budżet 

placówek 

oświatowych, 

budżet 

państwa, 

fundusze 

pomocowe 

Dobry stan 

techniczny 

budynków 

oświatowych 

Praca ciągła 

Urząd  Miejski 

7. Doposażenie szkół w 

nowoczesny sprzęt i 

środki dydaktyczne 

Szkoły wiejskie, 

ZSO im. E. Szylki, 

Zespół  Szkół  w  

Ożarowie 

Fundusze 

pomocowe, 

budżety 

placówek 

oświatowych 

Nowoczesny  system  

nauczania 

Praca  ciągła 

Dyrektorzy  szkół 

8. Likwidacja barier 

architektonicznych w 

placówkach 

oświatowych 

Szkoły, 

przedszkola, 

Ośrodek kultury, 

biblioteki 

Budżet gminy -

subwencja 

oświatowa, 

środki  unijne 

Dostęp do placówek 

oświatowych osób 

niepełnosprawnych 

na wózkach 

inwalidzkich 

2014 – 2020 

Urząd  Miejski, 

Placówki  

oświatowe 

9. Utworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej 

Urząd Miejski 

 

Budżet gminy Profesjonalna pomoc 

rodzinom wielo-

problemowym 

 

 

2014 – 2020 

Urząd  Miejski, 

 

10. Dowozy dzieci i 

młodzieży na zajęcia 

pozalekcyjne 

Uczniowie szkół Budżet gminy Równy dostęp do 

edukacji i rozwijania 

zainteresowań 

Praca  ciągła 

Urząd  Miejski 

Ożarów 

11. Współpraca między 

szkołami różnych 

typów 

Szkoły 

podstawowe, 

gimnazjum, szkoły 

średnie 

Bez nakładów 

finansowych 

Wzajemna pomoc i 

wymiana doświad-

czeń z zakresu  

nauki, oświaty, 

szkolenia, kultury, 

wspieranie miejsco-

wych tradycji i 

zwyczajów wśród 

młodzieży 

Praca ciągła 

placówki 

oświatowe 

12. Zwiększenie dostępu 

do bazy rekreacyjno 

sportowej dla dzieci i 

młodzieży 

Ośrodek Kultury 

Pływalnia „Neptun” 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Budżet gminy, 

środki  unijne 

Podniesienie 

sprawności fizycznej 

mieszkańców gminy 

w szczególności 

dzieci i młodzieży 

Praca ciągła 

13. Zach acanie do 

aktywnego 

uczestnictwa 

Mieszkańcy miasta i 

gminy Ożarów 

Ośrodek 

Kultury, Urząd 

Miejski 

Prawidłowe 

zagospodarowanie 

wolnego czasu dla 

Praca  ciągła 

Ośrodek Kultury 
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mieszkańców 

podczas 

prowadzonych 

imprez oraz 

prowadzonych w 

instytucjach kultury 

stałych zajęć 

tematycznych  

 

dzieci i młodzieży 

podczas ferii i 

wakacji, 

- zaangażowanie 

mieszkańców do 

aktywnego 

uczestnictwa życia 

kulturowego gminy 

Ożarów 

14. Pomoc osobom które 

weszły w konflikt z 

prawem 

Młodzież, Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Ożarów,  punkt 

interwencji 

kryzysowej 

Środki 

GKRPA 

Wypełnienie 

wolnego czasu 

młodzieży poprzez 

pracę na rzecz innych 

osób (wolontariat), , 

grupy wsparcia 

Praca  ciągła 

OPS 

15. Wspieranie 

programów 

kulturalnych 

Mieszkańcy Miasta 

i Gminy Ożarów w 

różnych 

przedziałach 

wiekowych 

Ośrodek 

Kultury, Urząd 

Miejski, 

biblioteka, 

szkoły 

Rozwój talentów 

twórczości 

mieszkańców, rozwój 

osobowości i 

kreatywności, 

zainteresowanie 

młodzieży życiem 

kulturowym w kraju, 

mieście, zachęcanie 

do uczestnictwa w 

tworzeniu dorobku 

kultury 

- integracje 

pokoleniowe i 

międzyśrodowiskowe 

Praca ciągła 

Ośrodek  Kultury, 

Biblioteka, szkoły, 

Urząd Miejski 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOMANII 

Cel   strategiczny :  

Zapobieganie i zwalczanie problemów związanych z uzależnieniem 

Cele  operacyjne : 

1. Ograniczanie  picia napojów alkoholowych  

2. Wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci        

i młodzieży 

3. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami 

postępowania osób nadużywających alkoholu. 

4. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii poprzez stosowanie nowoczesnych 

strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. 

5. Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

realizujących zadania związanie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych. 
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6. Monitorowanie problemów alkoholowych i narkomanii poprzez organizowanie badań, 

sondaży, diagnoz pozwalających dokonać oceny aktualnego stanu problemów 

alkoholowych, narkomanii oraz efektywności podejmowanych działań. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 

NARKOMANII 

Lp. Zadania Podmioty 

uczestniczące 

Źródła 

finansowania 

Zakładane 

efekty 

Termin 

realizacji i 

monitoring 

1. Podejmowanie działań 

edukacyjnych 

skierowanych do 

sprzedawców napojów 

alkoholowych 

MGKRPA, 

Urząd  Miejski, 

OPS 

 

Budżet gminy Szkolenia 

sprzedawców 

napojów 

alkoholowych  

Praca ciągła 

Urząd  Miejski         

2. Dokonywanie kontroli 

przestrzegania zasad i 

warunków korzystania z 

zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych a w 

szczególności sprzedaży 

alkoholu osobom nieletnim 

i nietrzeźwym  

GKRPA, Straż 

Miejska , Policja 

Budżet gminy Karanie osób 

łamiących 

przepisy 

odnośnie 

sprzedaży 

napojów 

alkoholowych  

Praca ciągła 

Urząd  Miejski 

3. Wdrażanie nowych 

programów 

profilaktycznych w 

szkołach, uczenie 

umiejętności służących 

zdrowemu trybowi życia 

 placówki 

oświatowe, 

Urząd   Miejski 

Środki KRPA Poprawa 

kondycji 

fizycznej i 

psychicznej  

dzieci, 

młodzieży, 

dorosłych 

Praca ciągła 

Pedagodzy  

szkolni, 

psycholog 

4. Doskonalenie pracy 

środowiskowych świetlic 

opiekuńczo- 

wychowawczych. 

placówki 

oświatowe 

Budżet gminy Wsparcie dla 

dzieci  z rodzin 

alkoholowych     

Praca ciągła 

Urząd  Miejski 

5. Działalność Punktu 

Interwencji Kryzysowej. 

OPS, Straż 

Miejska, Policja, 

kurator 

Budżet gminy, 

budżet OPS 

Wszechstronna 

pomoc ofiarom 

przemocy 

Praca ciągła 

OPS 

6. Systematyczna praca 

zespołu 

interdyscyplinarnego ds. 

przemocy w rodzinie. 

Członkowie 

zespołu 

Bez 

nakładów 

finansowych   

Wymiana 

informacji 

pomiędzy 

poszczególnymi 

instytucjami 

zajmującymi się 

problemami i 

przemocą w 

rodzinie, 

fachowa pomoc 

dla ofiar 

przemocy  

Praca ciągła 

OPS 
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7. Prowadzenie 

internetowych punktów 

konsultacyjno- 

informacyjnych dla osób 

uzależnionych i 

współuzależnionych 

OPS, Urząd  

Miejski 

Środki  unijne Objęcie pomocą 

większej liczby 

osób 

uzależnionych 

Praca ciągła 

OPS 

8. Organizowanie szkoleń dla 

realizatorów programu 

profilaktyki i 

rozwiązywanie problemów 

alkoholowych oraz 

przeciwdziałaniu 

narkomanii 

OPS, Urząd  

Miejski 

Budżet Gminy Dobrze 

wyszkolona 

kadra 

Praca ciągła 

Urząd  Miejski 

9. Wspieranie działalności 

prowadzonej na rzecz 

społeczności lokalnej 

realizowanej przez  

organizacje pozarządowe 

 

OPS Budżet Gminy Efektywne 

działanie 

organizacji 

pozarządowych 

na rzecz osób 

dotkniętych 

przemocą  

Praca ciągła 

Urząd Miasta i 

Gminy Ożarów 

OPS 

10. Prowadzenie stałego 

systemu informacji na 

temat działań 

podejmowanych na terenie 

gminy w zakresie 

rozwiązywania problemów 

uzależnień m.in. w prasie 

lokalnej, Internecie. 

OPS, gmina, 

placówki 

oświaty, 

GKRPA 

Budżet gminy, 

OPS 

Monitorowanie 

ilości i jakości 

publikacji na 

temat czynników 

ryzyka oraz 

metod 

rozwiązywania 

problemów 

alkoholowych  

Praca ciągła 

GKRPA 

OPS 

11. Współpraca z rodzicami  OPS, placówki 

oświatowe 

Budżet gminy Uwrażliwienie 

rodziców na 

zagrożenia 

Praca ciągła 

Pedagodzy 

szkolni,poradnia. 

12. Opracowywanie i 

realizacja działań  w 

zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i 

narkomanii oraz 

aktualizacja programów 

profilaktycznych i 

naprawczych dostosowana 

do wyników ewaluacji 

OPS Budżet OPS, 

budżet gminy 

Dostosowanie 

programów do 

wielkości 

problemów 

Praca ciągła 

Urząd Miasta i 

Gminy Ożarów 

GKRPA 

13. Udzielanie rodzinom, w 

których występuje problem 

alkoholowy pomocy 

psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w 

rodzinie 

GKRPA, 

organizacje 

pozarządowe 

Budżet gminy 

fundusze 

pomocowe 

udzielanie porad 

prawnych i 

psychologicznych 

ofiarom 

przemocy 

domowej;objęcie 

pomocą prawną i 

psychologiczną i 

zapewnienie 

miejsc 

noclegowych. 

Praca ciągła 

OPS 
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OCHRONA ZDROWIA 

Cel   strategiczny  :  

Zdrowe społeczeństwo świadome zagrożeń  

Cele  operacyjne  :  

1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w celu utrzymania                   

i poprawy stanu zdrowia mieszkańców poprzez świadome oddziaływanie na styl życia                   

i warunki środowiskowe. 

OCHRONA ZDROWIA 

Lp. 

Zadania 
Podmioty 

uczestniczące 

Źródła 

finansowania 

Zakładane 

efekty 

Termin 

realizacji 

i monitoring 

1. Realizacja 

profilaktycznych  

programów zdrowotnych 

w zakresie profilaktyki  

chorób nowotworowych, 

układu krążenia, wad 

postawy u dzieci i 

młodzieży  oraz 

profilaktyki 

stomatologicznej dla dzieci 

ze szczególnym 

uwzględnieniem osób grup 

szczególnego  ryzyka  

Komisja Oświaty, 

Kultury i Zdrowia , 

Lokalne 

środowisko 

medyczne, 

Samorząd 

Budżet państwa, 

budżet gminy, 

środki unijne 

Wczesne 

wykrywanie 

chorób i ich 

zapobieganie, 

realizacja 

obowiązkowych 

szczepień 

ochronnych 

Praca ciągła 

Placówki  

ochrony zdrowia 

2. Edukacja społeczeństwa w 

kreowaniu zdrowego stylu 

życia jako sposób unikania 

chorób 

Środowisko 

medyczne, OPS, 

szkoły, 

przedszkola, 

media, samorząd 

Budżet państwa, 

budżet gminy, 

środki unijne 

Zdrowy styl 

życia 

społeczeństwa 

Praca ciągła 

Ośrodki Zdrowia 

3. Realizacja zadań 

medycyny szkolnej w 

placówkach oświatowych 

Szkoły, 

przedszkola 

Środki NFZ Profilaktyczna 

opieka 

zdrowotna nad 

dziećmi i 

młodzieżą, 

realizacja 

obowiązkowych 

szczepień 

ochronnych 

Praca ciągła 

Pielęgniarka  

szkolna 

4. Współuczestniczenie 

gminy w 

koordynowaniu 

usługami medycznymi  

Samorząd, 

placówki 

zdrowotne 

środki gminy Większa 

dostępność do 

usług 

medycznych 

Praca ciągła 

Urząd  Miejski 

Ożarów 

5 Opracowanie programu 

ochrony zdrowia dla 

gminy Ożarów 

ŚDS Budżet państwa, 

budżet gminy, 

środki unijne 

Przewidywane 

efekty zostaną 

określone w 

programie 

Paca ciągła, 

OPS, ŚDS, 

jednostki służby 

zdrowia 
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BUDOWNICTWO SOCJALNE 

 

Cel   strategiczny  :  

Zabezpieczenie lokalowe dla rodzin najuboższych, wielodzietnych i bezdomnych. 

 

Cele   operacyjne : 

 

Poszukiwanie rozwiązań i sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. 

1. Zabezpieczenie lokalowe dla rodzin najuboższych i osób bezdomnych. 

2. Lepsze warunki mieszkaniowe rodzin wielodzietnych. 

3. Dostosowanie budynków, mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych – usuwanie 

barier architektonicznych. 

Lp. Zadania Podmioty 

uczestniczące 

Źródła 

finansowania 

Zakładane 

efekty 

Terminy 

realizacji 

1. Wprowadzenie do budżetu 

gminy wydatków na 

potrzeby tworzenia lokali 

mieszkaniowych, w tym 

lokali socjalnych  

 Rada Miejska Fundusz 

Gminy, 

środki  unijne 

Pozyskanie 

obiektów z 

przeznaczeniem na 

mieszkanie 

Zadanie 

ciągłe 

Urząd 

Miejski 

Ożarów 

2. Pozyskiwanie obiektów i 

adaptacja ich oraz innych 

pomieszczeń na lokale 

mieszkalne, w tym na lokale 

socjalne 

Urząd Miejski. 

Jednostka 

sprawująca 

zarząd nad 

zasobem 

mieszkaniowym 

gminy 

Fundusz gminy. 

Dotacje z 

programów 

rządowych. Inne 

Uzysk dodatkowych 

mieszkań. 

Zmniejszenie kolejki 

osób oczekujących 

na mieszkania, w 

tym bezdomnych 

 

Zadanie 

ciągłe 

Urząd 

Miejski 

3. Angażowanie do prac 

adaptacyjnych przyszłych 

najemców, którzy nie 

dysponują własnymi 

środkami finansowymi  ale 

wyrażają chęć do pracy 

ewentualne rozliczenie w 

kosztach przyszłego 

czynszu. 

Urząd Miejski. 

Jednostka 

sprawująca 

zarząd nad 

zasobem gminy. 

Zainteresowani 

przyszli 

najemcy. 

Fundusz 

gminy. Pomoc 

materiałowa i 

fachowa 

zarządcy. 

Zmniejszenie 

kosztów budżetu 

gminy. 

Zadanie 

ciągłe 

Urząd 

Miejski 

Ożarów 

4. Pomoc mieszkańcom w 

poprawie warunków 

zamieszkiwania – 

doradztwo w sprawach:  

a) zmiany mieszkań, 

b) uzyskanie pomocy 

materiałowej na 

wykonanie niektórych  

remontów mieszkań 

c) podniesienie standardu 

lokalu 

Urząd Miejski. 

Jednostka 

sprawująca 

zarząd nad 

zasobem gminy. 

Zainteresowani 

najemcy lokali 

mieszkalnych. 

Pomoc 

materiałowa i 

fachowa 

zarządcy. 

Poprawa 

warunków 

mieszkaniowych . 

Zadanie 

ciągłe 

OPS 
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5. Usuwanie barier 

architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych 

Urząd Miejski, 

Jednostka 

sprawująca 

zarząd nad 

zasobami 

gminy 

Fundusz 

gminy. Pomoc 

materiałowa i 

fachowa 

pomoc 

zarządcy. 

Stworzenie dla 

osób 

niepełnosprawnych 

dogodnych 

warunków 

bytowych 

W miarę 

występujący

ch potrzeb 

Urząd 

Miejski 

6. Utworzenie mieszkań 

rezerwowych 

Urząd Miasta  i  

Gminy. 

Jednostka 

sprawująca 

zarząd nad 

zasobem gminy 

Fundusz 

gminy. Pomoc 

materiałowa i 

fachowa 

zarządcy 

Zabezpieczenie 

mieszkań 

rodzinom 

dotkniętych 

zdarzeniami 

losowymi. 

W miarę 

możliwości 

w 

najbliższym 

okresie, 

Urząd  

Miasta i 

Gminy 

 

 

 

 

 

 

V.  MONITORING  I    EWALUACJA 

 

 

Realizacja   strategii   rozwiązywania  problemów   społecznych   na  lata   2014 – 2020   

będzie   wymagała: 

-   monitorowania   realizacji  działań   poprzez  okresową     ocenę   stopnia   osiągnięcia   

określonych   celów, 

- przygotowywania   co  2   lata     sprawozdań     z  wnioskami  i  rekomendacjami, 

- zaangażowanie  na  poziomie  lokalnym  przedstawicieli  instytucji   samorządowych   

oraz   partnerów    społecznych   w   celu monitorowania    realizacji, 

-  stworzenie    sytemu   wymiany   informacji   pomiędzy   realizatorami   założeń   

strategii. 


