
UCHWAtA NR XVI/136/15
RADY GMINY StAWNO

z dnia 29 grudnia 2015r.

W sprawie przyJQcia Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problemow
Spotecznych na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt.l
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2010 r. Nr 217, poz. 1427; z 2015r. poz.693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310, poz.
1607) Rada Gminy Stawno uchwala co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje sie, Gminnq Strategie Rozwiqzywania Problemow

Spotecznych na lata 2016-2020 w brzmieniu okreslonym w Zatgczniku do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sie_ Wojtowi Gminy Stawno.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc$ obowiqzujqcq
od 1 stycznia 2016r.
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I. Wst£p

Ustawa o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015r.
poz.163 z pozn.zm.) zobowiqzuje gminy do ,,opracowania i realizacji gminnej
strategii rozwiqzywania problemow spolecznych ze szczegolnym uwzglednieniem
problemow pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwiqzywania problemow
alkoholowych i innych, ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup
szczegolnego ryzyka." Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych jest, wi^c
wieloletnim programem dzialari na rzecz poprawy jakosci zycia spolecznosci
lokalnej. Szczegolnq role^ przy rozwi^zywaniu problemow spolecznych przypisano
rodzinie, jako naturalnemu systemowi pomocy. Rodzina, bowiem jest wyj^tkowq,
szczegolna instytucja-jest to urzqdzenie spoleczne o unikalnym charakterze. Jak
wiadomo funkcjonowanie rodziny-podstawowej komorki spolecznej uzaleznione jest
zaro\vno od cech indywidualnych jej czlonkow jak i sfery publicznej. Dlatego tez
rozwiqzywanie problemow spolecznosci lokalnej powinno bye oparte na cechach
zarowno indywidualnych jak i grupowych. Niezbednym jest uwzglednienie
wieloplaszczyznowych dzialan, stosunkow i zaleznosci spolecznych przy
jednoczesnym uwzgl^dnieniu rodziny, jako systemu norm, regul i sposobu
organizacji zycia spolecznego. Celem dzialan jest wyrownywanie szans,
zapobieganie wykluczeniu spolecznemu poprzez mozliwosc dokonywania
wlasciwych wyborow.

We wspolczesnym srodowisku mamy do czynienia z wystepowaniem roznego
rodzaju kryzysow spowodowanych wielokrotnie brakiem mozliwosci wyboru.
Gmina dostrzegajac istniejqce zagrozenia dazy do ich ograniczania poprzez
rozwiqzywanie kwestii spolecznych, w tym szczegolnie dotycz^cych bezrobocia
i zwi^zanej z nim sfery ubostwa, niepelnosprawnosci, w^ykluczeniu spolecznemu,
patologii. Zadaniem Gminy jest, bowiem udzielanie takiego wsparcia osobom
i rodzinom, ktore umozliwi im samodzielnq egzystencje, zycie w warunkach
odpowiadajacych godnosci czlowieka, szanse na zaspokojenie podstawowych
potrzeb, skuteczna realizacje rol spolecznych i mozliwosci rozwoju. Pomoc bedzie
skuteczna, gdy usunie sie badz ograniczy wystepuj^ce dysfunkcje. Efektywnosc
dzialan bedzie uwarunkowana kompleksowym podejsciem do problemow
i wprowadzeniem systemowych rozwiazan. Celem niniejszej strategii jest wlasnie
wzrost efektywnosci dzialan przewidziany na piec lat.
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II. Podstawowe etapy budowania strategii
Niniejsza Strategia zostala zbudowana w oparciu o:

1. Strategic rozwoju Gminy Slawno.
2. Diagnoze problemow w gminie.
3. Analize zasobow spolecznych w gminie.
4. Analize istniejacej gminnej strategii rozwi^zywania problemow spolecznych.
5. Analize corocznych sprawozdari, w tym oceny zasobow pomocy spolecznej.

III. Zakres i cele opracowania strategii

Zakladajax, ze misja^ gminy jest wyrownanie szans na zycie w warunkach
odpowiadajqcych godnosci czlowieka to celem opracowania-zaktualizowania
strategii rozwiqzywania problemow spolecznych na terenie Gminy Slawno jest
przedstawienie nowych mozliwosci rozwi^zywania problemow spolecznosci
lokalnej. Nadrzednym zadaniem strategii jest, zatem zdefiniowanie problemow oraz
realnych szans na zaspokojenie roznorodnych potrzeb mieszkancow Gminy.

Przyjmujqc definicje, ze ,,celem pomocy spolecznej jest umozliwienie osobom
i rodzinom przezwyciezanie trudnych sytuacji zyciowych, ktorych nie sq one
w stanie pokonac, wykorzystuj^c wlasne uprawnienia, zasoby i mozliwosci" uznano,
ze tylko najwyzszej jakosci pomoc, usytuowana na wielu plaszczyznach bedzie
skuteczna i efektywna.

Uaktualnienie wystepujaxych zjawisk, wskazanie nowych mozliwosci
i problemow, pozwali na okreslenie czynnikow maj^cych wplyw na rozwiqzanie
wielu wystepujqcych klopotli\vych i niepokoj^cych zjawisk.

Priorytetami \ realizacji Strategii sa;

1. Edukacja
Mowiqc, ze dzieci sq przyszlosciq narodu musimy miec swiadomosc, ze taka

bedziemy mieli przyszlosc, jaka uksztaltujemy miodziez. Bez realizacji tego celu
niemozliwe jest spokojne patrzenie w nastepne lata, bo to Oni-obecna mlodziez
i dzieci niedlugo wyznaczac beda stosowne zachowania-rytm zycia. Przy takim
zalozeniu nieodzowna jest prawidlowa edukacja, ktora jako eel zaklada:

a) wzbudzenie potrzeb edukacyjnych wsrod mlodziezy szkolnej;
b)wyrownywanie szans edukacyjnych malych dzieci;
c) zwiekszenie dostepu do wiedzy dla mieszkancow;
d)zapewnienie opieki polaczonej z organizacj^ zajec edukacyjnych;
e) organizowanie zajec dodatkowych dla dzieci i mlodziezy.

2. Kultura, Sport, Czas wolny
a) rozwoj turystyki i agroturystyki w tym rozbudowa infrastruktury;
b) kultywowanie lokalnej tradycji i dorobku kulturowego;
c) podnoszenie sprawnosci fizycznej;
d) wzmocnienie integracji spolecznosci gminy;
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e) aktywizacja spolecznosci lokalnej w tym ulatwienie funkcjonowania
w srodowisku lokalnym osob starszych, niepelnosprawnych;

f) wyjazdy integracyjne;
g) organizowanie imprez kulturalno -rozrywkowych;
h) organizowanie warsztatow, kursow, konkursow i rozgry wek;
i) ulatwienie wszystkim grupom wiekowym dostepu do Internetu.

3. Zdrowie
Promocja zdrowego stylu zycia jest nieodzownym elementem prawidlowego

funkcjonowania kazdej zbiorowosci. Zdrowie w szerokim tego slowa znaczeniu jest
wyznacznikiem naszych poczynan, wartosci, celow. Tylko zdrowa spolecznosc moze
podejmowac wlasciwe decyzje.

Jakze czesto osoby chore, niepelnosprawne pozostajq w swoich ,,czterech
scianach" ze swojq. chorobq. Niew^tpliwie nalezy dac im szanse, umozliwic ,,bycie"
wsrod innych i uswiadomic, ze sq to pelnosprawni, bardzo wartosciowi obywatele,
od ktorych mozna sie bardzo wiele nauczyc, a ktorzy niejednokrotnie czekajq
na pomocn^ dlon. Dlatego tez podsta\vo\ve cele w dziedzinie zdrowia to:

a)poprawa poziomu i ilosci swiadczonych uslug medycznych;
b)poprawa sprawnosci fizycznej mieszkancow gminy;
c)zmiana swiadomosci w zakresie zdrowia fizyczno-psychologicznego;
d)promocja zdro\vego stylu zycia.

4. Patologie, Rodzina, Rynek pracy

Przyjmujqc zalozenie, ze czlowiek jest istotq bio-psycho-spoleczn^ zachodzi
koniecznosc komplekso\vych dzialan na jej rzecz. Priorytetem powinny bye
wszechstronne prace skierowane na najslabsze grupy, ktore sa pelne zw^tpienia,
bezradne i niejednokrotnie osamotnione w swoich poczynaniach. Dlatego tez
wskazana wartosc dotyczy najslabszej, a jednoczesnie najliczniejszej zbiorowosci-
i ma na celu:

a) zwiekszenie mozliwosci konstruktywnego spedzania czasu wolnego;
b) zwiekszenie aktywnosci w zakresie zawodowym;
c) zwiekszenie szans na reintegracje spoleczno-zawodowq;
d) podniesienie \vlasnej aktywnosci i samooceny;
e) przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu w szczegolnosci osob
bezrobotnych, starszych, samotnych, niedostosowanych spolecznie;
f) rehabilitate zawodo\vq i spolecznq osob niepelnosprawnych;
g) integracje dzieci i miodziezy w tym dzieci niepelnosprawnych, z rodzin
patologicznych, rodzin szczegolnego ryzyka;
h) zwiekszenie standardow s\viadczen pomocy spolecznej.

5. Bezpieczenstwo Publiczne
Bez poczucia stabilizacji, pod presjq zagrozen nikt nie jest w stanie prawidlowo

funkcjonowac, a tym samym nalezycie pelnic rol spolecznych. Poczucie
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bezpieczeristwa jest jednq z najwazniejszych potrzeb czlowieka. Dlatego niezbedne
jest:

a)zwiekszenie swiadomosci i umiejetnosci w zakresie klesk zywiotowych
i pierwszej pomocy;

b) zwiekszenie bezpieczeristwa publicznego.

IV. Podstawy prawne i dokumenty zrodlowe opracowania strategii
Niniejsza Grninna Strategia Rozwiqzywania Problemow Spolecznych powstala

w oparciu o zaktualizowanq diagnoze problemow oraz dokumenty strategiczne
o zasiegu lokalnym tj.:

1) Strategic Rozwoju Gminy Slawno;
2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych;
3) Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii;
4) Szkolne Programy Profilaktyczne;
5) Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie.

oraz akty prawne tj.:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoiecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163

z pozn.zm.);
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r.

poz. 114 z pozn. zm.);
• Ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentow

(Dz.U. z 2015r. poz. 859 z pozn. zm);
• Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z pozn. zm.);
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie

(Dz.U.z 2015r. poz. 1390);
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz.U.z 2012r.

poz. 124 z pozn.zm.);
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r poz.1118 z pozn. zm.);
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Duzej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863

z pozn.zm.);
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastepczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z pozn.zm.);
• Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z

pozn. zm.)

Podczas opracowania strategii wykorzystano rowniez materialy wlasne, tj.:
- Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej (sprawozdania, ocene zasobow pomocy
spoiecznej, analize danych, diagnoz^ problemow);
- Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych (sprawozdania).
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V. Diagnoza Problemow na terenie Gminy Slawno

Dzialania strategii obejmuja^ swym zasiegiem caly teren lezqcy w granicach
administracyjnych Gminy Slawno, w sklad, ktorej wchodzi 34 miejscowosci, w tym
33 solectwa: Antoninow, Antoniowka, Bratkow, Celestynow, D^browa, Dqbrowka,
Gawrony, Gr^zowice, Grudzen-Kolonia, Grudzeri-Las, Jozefow, Kamieri, Kunice,
Kamilowka, Kozenin, Ludwinow, Olszowiec, Ostrozna, Owadow, Poplawy, Psary,
Prymusowa Wola, Slawno, Slawno-Kolonia, Sepno-Radonia, Szadkowice,
Tomaszowek, Trojanow, Unewel-Olszewice, Wincentynow, Wygnanow, Zachorzow-
Kolonia, Zachorzow Wies.

Do zakresu dzialania gminy naleza^ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu
lokalnym. By skutecznie realizowac zadania przypisane gminie nalezy przygotowac
i wprowadzic w zycie plan wyznaczajqcy dzialania w okreslonym przedziale
czasowym. Realizacja strategii oparta powinna bye na infrastrukturze technicznej
i spolecznej tzn. lokalnej infrastrukturze mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalnej,
ochronie zdrowia, pomocy spolecznej, przeciwdzialaniu patologiorn spolecznym,
bezrobociu, sporcie i rekreacji, uslugach, bezpieczeristwie i porzadku publicznym.

Strategia Rozwi^zywania Problemow Spolecznych poprzedzona diagnoza
przedstawia sytuacje spoleczno-ekonomiczn^ gminy, formuluje cele i opisuje
dzialania zmierzajace do zaspokojenia potrzeb spolecznosci lokalnej. Strategia
szacuje rowniez spodziewane efekty planowanych przedsiewziec i wplyw
na przebieg procesow rozwojowych, a takze wskazuje kierunki zaangazowania
^rodkow^ finanso\vych.

Informacje zawarte w materiale prezentujq aktualn^ sytuacj^ spoleczno-
gospodarczq Gminy Slawno oraz ukazujq kierunki rozwoju gminy w kontekscie
posiadanych zasobow i mozliwosci finanso\vych.

Przewidywane efekty odnosz^ sie do dzialan realizowanych jak rowniez
planowanych do realizacji. Przyjety przebieg realizacji zalozen bedzie na biez^co
monitorowany, co usprawni wlasciwe wdrazanie niniejszego dokumentu.

1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza gminy Slaivno

1.1 Powierzchnia i polozenie
Gmina Slawno polozona jest we wschodniej czesci wojewodztwa lodzkiego,

na Wzgorzach Opoczynskich bedqcych polnocnym obszarem Wyzyny Kielecko-
Sandomierskiej, w odleglosci 80 km od Lodzi, 20 km od Tomaszowa Mazowieckiego
oraz 10 km od Opoczna. Zajmuje po\vierzchni^ 128 km2, co klasyfikuje j^ \ grupie
gmin srednich pod wzgledem powierzchni. Graniczy od polnocy z gmin^ Tomaszow
Mazov^iecki i Inov^lodz, od wschodu z gminq Opoczno, od poludnia z gminami
Bialaczow i Paradyz, od zachodu z Mniszkowem. Przez obszar gminy przebiega
droga krajowa Nr 12 relacji Piotrkow Trybunalski-Radom, droga wojewodzka Nr 713
Opoczno-Lodz oraz dwie linie kolejowe relacji Tomaszow Mazowiecki-Skarzysko
Kamienna oraz Warszawa-Zawiercie (CMK).



Poddebice \DaHkdw~r

POLOZENIE GMINY SLAWNO NA TLE WOJEWODZTWA LODZKIEGO
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GMINA SLAWNO Z PODZIALEM NA SOLECTWA
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1.2.Ludnosc
Wedlug danych na dzien 31.12.2014r. w gminie mieszkalo na stale 7746 osob.

Czasowy meldunek mialo natomiast 78 osob. Rozmieszczenie populacji
obrazuje ponizsza tabela.

Tabela Nr 1. Rozmieszczenie populacji na terenie Gminy

LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

NAZWA
WSI

Antoninow
Antoniowka
Bratkow
Celestynow
Dabrowa
Dabrowka
Gawrony
Gr^zowice
Grudzeri-Kolonia
Grudzeri-Las
Jozefow
Kamieri
Kamilowka
Kozenin
Kunice
Ludwinow
Olszewice
Olszowiec
Ostrozna
Owadow
Poplawy
Prymusowa Wola
Psary
Sepno-Radonia
Slawno
Slawno-Kolonia
Szadkowice
Tomaszowek
Trojanow
Unewel
Wincentynow
Wygnanow
Zachorzow
Zachorzo\v-Kolonia

RAZEM

LICZBA MIESZKANCOW
ZAMELDOWANYCH

NA STALE

274
373
222
81
94
172
669
215
102
219
79
325
185
299
412
89
26
326
184
79
128
422
271
51
443
147
207
209
91
214
178
271
348
341
7.746

LICZBA
MIESZKANCOW

ZAMELDOWANYCH
CZASOWO

6
1
6
6
0
0
4
0
0
1
0
4
1
5
2
0
0
1
1
0
3
0
9
0
7
0
2
6
4
2
0
4
2
1
78

Zrodlo: Urzqd Stanu Cywilnego

-12-



Zmiana w ostatnich trzech latach liczebnosci populacji na obszarze gminy
przedstawia sie nastepujaco:

Tabela Nr 2. Liczba zgonow i urodzeri na terenie Gminy

Lata

Liczba urodzen

Liczba zgonow

Saldo

2012

104

113

-9

2013

88

89

-1

2014

80

81

-1
Zrodlo: Urz^d Stanu Cywilnego

W stosunku do roku 2012 wzrosta liczba osob w wieku przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnyrn, systematycznie zas spada liczba osob w wieku produkcyjnym.
Stabilnosc populacji w zakresie odsetek osob zawodowo czynnych w ostatnich
trzech latach charakteryzuja ponizsze dane:

Tabela Nr 3. Kategorie wiekowe wg aktywnosci zawodowej

Lata
Wiek przedprodukcyjny
(0-18 lat)
Wiek produkcyjny
(19-59 lat)
Wiek poprodukcyjny
(>60 lat)

2012

1752

4786

1203

2013

1848

4686

1209

2014

1843

4378

1535

Zrodlo: Urz^d Stanu Cywilnego

Istotnym elementem struktury demograficznej w analizach przestrzennych
jest saldo migracji. Z ponizszej tabeli wynika, ze ilosc zameldowan od 2013 roku
przewaza nad liczba wymeldowan choc z roku na rok obydwie wartosci
tendencje malejaca.

Tabela Nr 4. Migracje na terenie Gminy

Lata

Liczba zameldowan

Liczba wymeldowan

Saldo

2012

230

233

-3

2013

142

102

+40

2014

48

35

+13
Zrodlo: Urz^d Stanu Cywilnego

Na wskazana ilosc mieszkancow osoby w wieku
• przedprodukcyjnym stanowig 1843 tj 23,76% populacji,
• produkcyjnym stanowia 4378 tj. 56,45% populacji,
• poprodukcyjnyrn 1535 tj. 19,79 % populacji.
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l.S.Rzezba terenu i klimat

Obszar gminy jest malo zroznicowany pod wzgledem uksztaltowania
powierzchni terenu. Charakteryzuje sie; on wystepowaniem plaskich wzniesieri
i rozleglych obnizeri. Roznice wysokosci wzglednych sq niewielkie i dochodza
do kilkudziesieciu metrow. Wysokosci bezwzgledne wahaj^ sie miedzy 170 m n.p.m.
do 270 m n.p.m.

Pod wzgledem klimatycznym obszar Gminy Slawno nie wykazuje cech
charakterystycznych. Nalezy on do lodzkiej dzielnicy klimatycznej o wyraznych dla
Polski srodkowej cechach przejsciowosci. Przewazajq tu wiatry z kierunkow
zachodnich, typowy jest rowniez rozklad temperatur. Suma opadow rocznych
wynosi okolo 650mm z natezeniem w miesiqcach letnich. Dlugosc okresu
wegetacyjnego (liczba dni z temperaturq powyzej 5° C) wynosi okolo 214 dni.

1.4. Wody podziemne i powierzchniowe

Zasobnosc \vod podziemnych na terenie gminy jest zroznicowana i scisle
uzalezniona od budowy geologicznej danego regionu. Poziomy wodonosne
zwiqzane sq z utworami piaskowcowymi dolnej kredy oraz wapieniami gornej jury.

Teren Gminy Sla\vno lezy w obrebie d\voch glownych zbiornikow \vod
podziemnych: dolnokredo\vego GZWP-401 Niecka Lodzka oraz gornojurajskiego
GZWP- 410 Opoczno. Wydzielic mozna trzy pietra wodonosne o charakterze
uzytkowym: czwartorzedowe, kredowe i jurajskie. Czwartorzedowe pietro
\vodonosne tworzq poziomy podglinow^e oraz dolin rzecznych. Maj^ one znaczenie
podrzedne, ujmowane s^ glo\vnie przez studnie kopane.

Gornokredowy poziom wodonosny wystepuje w zachodniej czesci gminy
i ma niewielkie rozprzestrzenienie. Wody te wystepujq w obrebie margli i rowniez
nie posiadajq wiekszego znaczenia gospodarczego.

Dolnokredowy poziom wodonosny wystepujqcy w polnocno- zachodniej
czesci gminy stanowi^ wody o charakterze porowo-szczelinowym zwiqzane
z piaskowcami. Wydajnosci studni \vahaj^ sie od 10 - 120 m3/h. Poziom ten jest
ujmowany licznymi studniami glebinowymi.

Gmina Slawno lezy na obszarze wododzialowym Pilicy i Drzewiczki, st^d tez
nie wyksztalcila sie na jej terenie znaczaca siec hydrograficzna. Cieki rzeczne
Slomianka i Pogorzelec sa^ niewielkie czesto okresowe, a liczba i wielkosc zbiorniko\
wodnych nie ma wiekszego znaczenia gospodarczego. Na terenie gminy nie
wystepuj^ typow-e zbiorniki retencyjne, natomiast znajduj^ si^ zbiorniki
przeciwpozarowe i gospodarcze. Lqcznie jest ich 26, zajmujq okolo 11 000m3.

Glowne zrodlo zaopatrzenia w wode ludnosci i przemyslu na terenie Gminy
Slawno stanowiq wody podziemne. Gmina do zbiorowego zaopatrzenia korzysta
z uj£c wody zlokalizowanych w Owadowie-Brzezinkach, Sepnie-Radonii i Grudzeri
Lesie. Ujmo\vane w^ody ze studni sq bardzo dobrej jakosci, nie wymagajq
uzdatniania. Pobor \vody odbywa sie w oparciu o pozwolenia wodnoprawne. Gmina
zwodoci^gowana jest w 100%.
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Glownym zadaniem gospodarki wodnej jest ochrona wod zarowno
powierzchniowych jak i podziemnych przed zanieczyszczeniami, racjonalne
i oszczedne gospodarowanie zasobami, systematyczne zwiekszenie retencji
powierzchniowej oraz poprawa ochrony przeciwpowodziowej. Ujecia komunalne
na terenie gminy Slawno, z ktorych pobierana jest woda dla zaopatrzenia
zbiorowego maj^ utworzone strefy ochrony bezposredniej o wymiarach 10 x 10 m.
Kazda z nich jest ogrodzona i zamknieta. Strefe ochrony posredniej posiada ujecie
w Sepnie-Radonii.

Ze wzgledu na wyst^powanie na terenie gminy glownych zbiornikow wod
podziemnych oraz stref ich zasilania istniejq znaczne ograniczenia mozliwosci
lokalizacji inwestycji mogacych niekorzystnie wplywac na jakosc tych wod.

Zagrozenia dla jakosci wod zwiazane s^ ze stosowaniem nawozow
sztucznych i chemicznych srodkow ochrony roslin. Jednakze w Gminie Slawno brak
jest intensywnych upraw rolnych zwiazanych ze stosowaniem duzej ilosci nawozow,
tak wiec nie zachodzi niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod podziemnych
nawozami.

1.5. Gleby

Na obszarze gminy wystepujq gleby srednio slabe i slabe z wyjatkiem
wiekszych kompleksow gleb III klasy bonitacyjnej w solectwach: Kunice, Gawrony,
Dabrowa, Grazowice, Wygnanow, Prymusowa Wola i Psary, ktore stanowiq jedynie
13,75% powierzchni gruntow.

Tabela Nr 5. Klasyfikacja gruntow ornych w ukladzie procentowym

KLASA GLEBY

I

II

III

IV

V

VI

Razem

UDZIAL %

0%

0%

4,23%

37,41%

30,23%

28,13%

100%
Zrodto: Referat Podatkowy

Powyzsza charakterystyka klas gleb wskazuje, ze jedynie na terenach
o dobrych glebach powinna bye kontynuowana funkcja rolnicza jako wiodaca,
natomiast rozwoj pozostalych terenow winien bye ukierunkowany na ich
pozarolniczy charakter.
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1.6. Zasoby przyrodnicze
Na obszarze gminy nie wystepujq formy ochrony srodowiska przyrodniczego,

ktore zostaly wprowadzone na podstawie przepisow ogolnych z zakresu ochrony
srodowiska oraz miejscowych aktow prawnych. Wystepuj^ce wczesniej dwa uzytki
ekologiczne zostaly zniesione.

W obszarze gminy zachowalo sie kilka parkow z XIX wieku,
m.in. w miejscowosci Kunice, Slawno oraz w Prymusowej Woli-dzierzawiony
od Agencji Rynku Rolnego. 83 one jednak zaniedbane. Poza tym na terenie gminy
ochronie podlegaja;

• poszczegolne gatunki roslin;
• poszczegolne gatunki zwierzqt.

W gminie Slawno ochronq objeto takze pomniki przyrody:
• 11 jesionow wynioslych, 10 topoli bialych, 6 debow szypulkowych, 3 klony

pospolite, lipa drobnolistna w Prymusowej Woli - rozporzqdzenie Nr 4/96
Wojewody Piotrkowskiego z 4 listopada 1996r. w sprawie uznania za pomniki
przyrody (Dz.Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21 poz. 75)

Ponadto na terenie gminy znajdujq si£ podworskie, zabytkowe parki:
• Prymusowa Wola (wpisany do rejestru zabytkow);
• Slawno-Koscielne.

1.7. Rolnictwo

Bazq produkcji rolniczej gminy Slawno jest 9/7130 ha uzytkow rolnych
(wg stanu z 2014r.). Uzytki rolne stanowiq 75,39% powierzchiii ogolnej gminy.
Powierzchnia uzytkow rolnych gminy w okresie 2 lat ulega systematycznemu
zmmejszeiiiu. W porownaniu do roku 2013 zmmejszyla sie o 0,76%, z 9,791 ha do
9,713 ha. Ogolem lasy i grunty lesne stanowi^ 20,54 % ogolnej powierzchni gminy,
co przy sredniej lesistosci kraju na poziomie 29,4 % stawia obszar gminy w dose
korzystnej sytuacji. Najslabsze gleby wyst^puja w miejscowosciach: Grudzen Las,
Grudzen-Kolonia, Unewel, Bratkow, Trojanow, Wincentyn6w, Tomasz6wek,
Celestynow, Sepno-Radonia. Najlepszymi warunkami glebowymi dysponujq rolnicy
w miejscowosciach: Grazowice, Gawrony, Szadkowice, D^browka, Jankow Psary,
Kunice, Prymusowa Wola, Zachorzow, Poplawy. W tych miejscowosciach przy ich
warunkach glebowych i przy wlasciwej agrotechnice mozliwe sa zadawalajace efekty
intensyfikacji produkcji roslinnej. Gleby dobre - klas III na ktorych mozliwa jest bez
ograniczeh uprawa roslin wysokointensywnych na terenie gminy obejmujq jedynie
4,23 % uzytkow rolnych.

Dominujqcq pozycje \ strukturze gospodarstwr rolnych gminy stanowi^
indywidualne gospodarstwa rolne. Wedlug danych na dzieri 31 grudnia 2014r.
srednia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosila 5 ha, natomiast 62,34%
gospodarstw posiadalo powierzchni^ ponizej ^reclniej.

Tabela Nr 6. Struktura gospodarstw rolnych
Powierzchnia

gospodarstw (ha)
0,00-0,9999

Liczba (szt.)

1 247
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1,00-4,9999
5,00-9,9999

10,00-19,9999
20,00-49,9999
50,00-99,9999

100,00 i powyzej

2 161
462
85
11
1
1

Zrodlo: Urzqd Gminy

l.S.Podmioty Gospodarcze

Liczba podmiotow gospodarczych na terenie gminy, zarejestrowanych
w ewidencji dzialalnosci gospodarczej na dzien 31 grudnia 2014 r. wyniosla 217 firm.
Ich ilosc utrzymuje sie od 2012r. na podobnym poziomie.

Nalezy podkreslic, ze w gminie Slawno wystepujq zloza piaskow kwarcowych,
wapieni i margla w oparciu o ktore rozwinaj: sie przemysl wydobywczy. Zakladami,
ktore wydobywajq surowce sa:

- Grudzen Las Sp. z o. o.

Celem dzialania spolki jest produkcja najwyzszej jakosci piaskow formierskich
i szklarskich klasy III i IV w oparciu o nowe urz^dzenia, nowoczesne maszyny
i monitoring laboratorium fizyko-chemicznego. Uzupelnieniem jest produkcja
zwirkow filtracyjnych, kaolinu i piasku technicznego. Cele te realizuje doswiadczona
i wysokokwalifikowana zaloga, pracujaca w zgodzie ze srodowiskiem naturalnym.
,,Grudzen Las" Sp. z o.o. oferuje wysokiej jakosci wyroby gotowe dla przemyslu
odlewfiiczego, szklarskiego, ceramicznego, chemii budowlanej, stacji uzdatniania
wody oraz wielu innych galezi przemyslu.

- ,,NORDKALK" Spolka z o. o. Zaklad Slawno Owadow - Brzezinki

Zaklad dziala pod szyldem Nordkalk od marca 1999 roku, kiedy to koncern przejal
zloze oraz stary zaklad produkcyjny, nalezacy \vczesniej do firmy Hydropal.
W przeciagu 3 lat dokonano diametralnych zmian w procesie produkcji, wymieniaj^c
park maszynowy oraz uruchamiajqc nowoczesnq kruszarnie kamienia. Dzieki
inwestycjom, technologii oraz rygorystycznej kontroli jakosci Zaklad wychodzi
naprzeciw specyficznym potrzebom stawianym przez rozne grupy odbiorcow.
Oferuje szerok^ game maczek wapiennych do zastosowan w rolnictwie,
drogownictwie i budownictwie. Baz£ surowcowq Zakladu Sla\vno stanov/i jurajskie
zloze wapieni. W pazdzierniku 2015r. wmurowano kamien \vegielny pod budo\ve
nowej Instalacji do produkcji granularu wapiennego. Wydobywany wapieri
charakteryzuje sie duza^ reaktywnosci^.
Firma byla jednym z glownych sponsoro\ zorganizo\vanego \ lipcu 2015r.
I Pikniku Jurajskiego w Slawnie.

Poza tym w gminie funkcjonuja^ male firmy, zajmuj^ce sie handlem, uslugami:
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budowlanymi, transportowymi, hydraulicznymi, remontowymi, itp.

Gmina Slawno na znacznym obszarze ukierunkowana jest na nierolnicze
kierunki rozwoju.

2.1nfrastruktura techniczna

2.1.Uklad komunikacji kolowej

Przez obszar opracowania przebiega ciroga krajowa Nr 12 relacji Piotrkow
Trybunalski - Radom, droga wojewodzka Nr 713 relacji Lodz - Opoczno oraz dwie
linie kolejowe PKP relacji: Tomaszow Mazowiecki - Skarzysko Kamienna, Warszawa
- Zawiercie (CMK). Laczna dhigosc drog gminnych (65,52km) i powiatowych
(42,62km) na terenie grniny wynosi 108,14km. Najwieksza odleglosc od Urzedu
Gminy do najdalej polozonej wsi na terenie gminy wynosi 15 km.

Stale, codzienne pol^czenie transportowe (publiczne b^dz prywatne
np. autobus, poci^g) na terenie gminy posiada 20 solectw.

2.2.Gospodarka \vodno-scieko\va

Gmina zwodoci^go\vana jest w 100 %, a lokalne ujecia w^ody zlokalizowane
s^ w miejscowosciach: Owadow-Brzezinki, Sepno - Radonia i Grudzen Las (ujecie
zakladowe KPK).

Na terenie gminy dzialaja 2 oczyszczalnie sciekow zlokalizowane
w miejscowosciach Trojanow i Zachorzow-Kolonia. W 2014r. siec kanalizacyjna
zlokalizowana na terenie Gminy Slawno wynosila 82 km dlugosci.
Takze 3 bloki mieszkalne na terenie miejscowosci Grudzen-Las sq podlqczone
do sieci kanalizacyjnej.

2.3. Siec elektryczna
Gmina Sla\vno jest zasilana liniami 15kV \vyprowadzonymi z nowo

powstalego Glownego Punktu Zasilania (GPZ) 110/15 kV Slawno.

2.4.Siec cieplownicza

Na terenie gminy brak jest sieci cieplowniczych. Glownym zrodlem
zaopatrzenia \ cieplo s^ kotlownie lokalne i indywidualne.

Surowce podstawowe to gaz, olej opalowy, w^giel, koks i drewno,
co w przypadku innych nosnikow niz gaz i olej opalowy negatywnie wplywa na stan
srodowiska obszaru opracowania.
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2.5. Siec gazowa

Przez teren opracowania przebiega gazoci^g w/c DN 250 relacji Paradyz-
Opoczno jako odgale^zienie gazociqgu magistralnego Piotrkow Trybunalski-Konskie
w/c DN 400. Gmina ,,zgazyfikowana" jest prawie w 100% oprocz miejscowosci
Tomaszowek, Wincentynow i Jozefow. Na opracowanym terenie gaz przewodowy
sluzy glownie do celow gospodarczych i grzewczych. Podmiotem zarzqdzajacym jest
Mazowiecka Spolka Gazownictwa Sp. z o. o. oddzial zaklad gazowniczy Lodz.

2.6. Gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Slawno obowiqzuje system
gospodarowania odpadami komunalnymi, ktorym zostali objeci wszyscy wlasciciele
nieruchomosci zamieszkalych. Kazde gospodarstwo domowe wyposazone jest
w 3 rodzaje pojemnikow do segregacji, b^dz w 1, jezeli wlasciciele nie zdecydowali
si£ na zbiorke selektywnq. Odpady zbierane sq raz w miesiacu przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. z siedziba^ w Opocznie.
Podmioty gospodarcze zobligowane sq do zawierania umow we wlasnym zakresie
z firmq posiadajqcq wydane przez Wojta Gminy Slawno zezwolenie na swiadczenie
takich uslug na terenie gminy. Raz w roku (zazwyczaj we wrzesniu) w formie
,,wystawki" organizowana jest takze zbiorka odpadow wielkogabarytowych
i sprzetu elektronicznego, ktory wymaga specjalistycznej utylizacji.

Ponadto na terenie dawnego skladowiska w Slawno-Kolonii dziala Punkt
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK), ktory jest otwarty
w kazdy 4 poniedzialek miesiqca od godz. 10°° do godz. 18°°. Zebrane odpady
s^ na biezqco odbierane i wywozone w danym dniu przez pracownikow PGK
w Opocznie. Gmina ma takze zawartq umo\ve na odbior padlych zw^ierzqt
od rolnikow z firmq JASTA-Zaklad Utylizacji Padlych Zwierzal, Danielow 5, 97-360
Kamiensk.

Wystepujq rowniez odpady z wydobycia i przerobki surowcow skalnych,
ktore mogq bye \vykorzystane do rekultywacji tereno\ gorniczych i \vyrobisk
eksploatacyjnych zlokalizo\vanych na terenie gminy zakladow wydobywczo -
przerobczych suro\vco\ mineralnych, tj.:

> kopalni piaskow kwarcowych Grudzen Las,
> kopalni piaskow szklarskich oraz kruszywa naturalnego Zajaczkow Wschod,
> kopalni wapieni i margli dla przemyslu \vapienniczego w Owadowie-

Brzezinkach.

2.7.Telekomunikacja
Wzrost zapotrzebowania na uslugi telekomunikacyjne rodzi potrzebe budow^y

dalszych pol^czen mi^dzy abonentami, a centralami telefonicznymi w gminie oraz
modernizacje tych central z zastosowaniem techniki cyfrowej dla uzyskania
niezbednej pojemnosci numerycznej.
Na obszarze opracowania funkcjonujq s\viatlowody:

> mi^dzymiastowa relacji Tomaszow Maz. - Opoczno
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> linia swiatlowodowa Piotrkow Tryb. - Sulejow - Opoczno
W Owadowie, Kamieniu i Bratkowie znajduja^ sie wieze (stacje bazowe) telefonii
komorkowej. Piano wane jest stworzenie nowych punktow stacji bazowych
w Slawnie i Zachorzowie. Na terenie urzedu, jednostek organizacyjnych oraz szkol
wystepujq sieci informatyczne. Na terenie gminy dziala takze firma oferujaca uslugi
w zakresie szerokopasmowego Internetu, ktorej maszty przekaznikowe znajdujq sie
w Slawnie, Celestynowie, Kozeninie, Zachorzowie-Kolonii oraz Olszowcu.
Widoczny jest rowniez znaczny wzrost komputeryzacji wsrod mieszkancow.

S.Infrastruktura spoleczna

Analizie statystycznej i funkcjonalnej w zakresie infrastruktury spolecznej,
podlegaj^ wybrane elementy ukladu: mieszkalnictwo, szkolnictwo, kultura, ochrona
zdrowia, pomoc spoleczna, przeciwdzialanie patologiom spolecznym, bezrobocie,
sport i rekreacja, szeroko rozumiana sfera uslug oraz bezpieczeristwo i porz^dek
publiczny.

Dziedziny te posrednio i bezposrednio okreslajq aktualn^ jakosc zycia
mieszkancow, a ich wstepna analiza jest waznq przeslank^ dla ksztaltowania polityki
gminy w zakresie zrownowazonego rozwoju i poprawy poziomu i jakosci zycia
populacji.

3.1. Mieszkalnictwo

Najistotniejszym elementem infrastruktury spolecznej jest stan zasobow
mieszkaniowych oraz dynamika tworzenia nowych siedlisk i kreowania nowych
miejsc zamieszkiwania (stalego i okresowego - nastawionego na obsluge ruchu
turystycznego i rekreacji weekendowej i pobytowej). W/g danych szacunkowych
na obszarze gminy na koniec 2014 roku bylo 1856 statystycznych gospodarstw
domowych a przecietna liczba osob w gospodarstwie wynosila 4.

Wiekszosc mieszkan w gminie zlokalizowana jest w budownictwie
mieszkaniowym jednorodzinnym i zagrodowym.

Tabela Nr 7. Gospodarstwa domowe z podzialem na liczbg osob
Liczba osob w gospodarstwie

1

2

3-5

6 i wi^cej

Ilosc gospodarstw (szt.)
199

432

958
267

Zrodlo: Urz^d Gminy

3.2. Szkolnictwo

Na terenie gminy dziala:
> 6 szkol poclstawowych,
> 2 gimnazja,
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> 1 szkola zawodowa,
> 4 punkty przedszkolne.

Wiadze Gminy czynia, wiele starari, by baza lokalowa szkol byla nowoczesna.
Kazda ze szkol posiada w pelni wyposazona sale gimnastyczna. Przy Zespole Szkol
Samorza.dowych w Prymusowej Woli funkcjonuje kompleks boisk sportowych,
podobnie w Szadkowicach w ramach srodkow unijnych wybudowano kompleks
boisk sportowych ^ORLIK". Przy Szkolach Podstawowych dzialajcj ogolnodostepne
boiska sportowe. Przy kazdej szkole podstawowej funkcjonujg ogrodki dydaktyczne
i place zabaw, ktorych budowa zostala pokryta glownie ze srodkow pozyskanych
z funduszy europejskich. Uslugi szkolne z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego
i zawodowego w przewazajacej mierze realizowane sa w Opocznie, Piotrkowie
Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Punkty przedszkolne umozliwiajace
edukacje wczesnoszkoln^.

Stan szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego na obszarze opracowania
(stan na dzien 31 grudnia 2014 r.) przedstawia ponizsza tabela.
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Tabela Nr 8. Informacja o organizacji szkol w Gminie Slawno w roku szkolnym 2014/2015

Lp

i

2

3

4

5

f>

7

8

Szkota

Zosp6t Szk6t
Samor«,dowyih
w Prymusowpj Woli

Gimru/jum w
Szadkowkach

S/.kola Podslawowa
w Kamii-niii

S/.kola PcxlsUiwowa

S/.kota Podslawowii
w Zai horawir

Szkota Podslawowa
w Oloslynowk'

S/.knta Podslawowa
im.J.P. I I wStawnie

S/.kota Podslawowa
im. W. i H

Ossowskich
w Kuniuuh

RAZEM

Liczba
oddziatdw

SP

6

5

*

5

6

7

35

G

ft

h

12

ZSZ

3

3

Liczba uczni6w

Punkly
prantsxkol

27

21

22

27

97

SP

145

ftfi

142

40

125

155

673

G

117

IM

249

zsz

11

31

Liczba nauczycieli - stopiert awansu zawodowego

Dyplomowany

SP

7

i)

10

6

8

9

49

G/ZSS

12

11

23

Mianowany

SP

}

l

l

1

5

2

13

G/ZSZ

i

2

3

Kontraktowy

SP

3

.1

2

1

11

G/ZSZ

^

6

9

Stazysta

SP

i

2

1

1

1

6

G/ZSZ

i

1

Og6tem

17

19

11

n

n

n

16

15

115

Wyksztatcenie

wyzsze mgr

SP

1 1

n

12

11

16

15

78

G+ZSZ

16

19

35

wyz. zaw.
licenejat

SP

i

1

G+ZSZ

i

1

Zrodlo: Referat Oswiaty, Promocji, Kultury i Sportu
Oznaczenia:- SP - Szkola Podstawowa

G -Gimnazjum
ZSZ - Zasadnicza Szkola Zawodowa

3.3.Kultura

Gmina Slawno lezy w zasiegu regionu opoczynskiego cechujqcego si£ bogat^
kultura^ ludowq. Przejawia si^ ona w tradycyjnych przyspiewkach ludowych,
regionalnych tancach, muzykowaniu i bogatym stroju ludowym. Dla potrzeb
zespolo\ ludo\vych zatrudniono instruktorow muzycznych.

Dzialalnosc kulturalna w naszej gminie skupia sie glownie w Gminnym
Osrodku Kultury w Slawnie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Slawnie i jej
filiach: w Gawronach i Prymusowej Woli. Jednakze dzialalnosc kulturalna to nie
tylko GOK i Biblioteka. Na terenie gminy Slawno przy dzialaj^cych Kolach
Gospodyn Wiejskich funkcjonuje 6 zespolow folklorystycznych i 1 zespol wokalno-
taneczny ^KUNICZANKA". Wladze gminy wychodzqc naprzeci\ potrzebom
mieszkanco\ poszerzaja^ stale baz^ lokalo\vq, w ktorej spolecznosc moze sie spotykac
na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznosciowych. Na terenie gminy powstalo 9
swietlic wiejskich w Ostroznie, Antoniowce, Wincentynowie, Tomaszowku,
Bratkowie, Wygnano\vie, Dqbrowce-Trojanowie, Grqzowicach i Prymuso\vej Woli
(budynek OSP z cze;sciq swietlicov/q) a takze 3 Domy Ludowe - Kamien, Psary,
Gawrony.

Cyklicznymi imprezarni, odbywajqcymi sie na terenie Gminy Sfawno, s^:
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• ,,Przeglad Koled i Pastoralek" przeprowadzany w kosciolach parafialnych
na terenie gminy,

• ,,Festyn Rodzinny" polaczony z ,,Przegladem Piesni o Matce",

• ,,Wieczor Sobotkowy" w Wincentynowie,

• Dozynki Grninne w Slawnie,

• Ogolnopolski Bieg o Puchar Wojta Gminy,

• Wojewodzka Spartakiada Honorowych Dawcow Krwi,

• Swieto Pieczonego Ziemniaka.

Funkcje kulturotworcze realizujq takze 4 koscioly i siec Ochotniczych Strazy
Pozarnych (OSP) zlokalizowanych w miejscowosciach: Olszowiec, Kamien,
Szadkowice, Kunice, SJawno, Prymusowa Wola, Unewel, Zachorzow. Koscioly
i plebanie zlokalizowane sq w miejscowosciach: Slawno, Zachorzow, Kamien
i Kunice.

W zakresie zagospodarowania przestrzennego srodowisko kulturowe
determinowane jest wystepowaniem na terenie gminy:

> zabytkow archeologicznych,
> zabytkow architektury i ruralistyki (nauka o budowie \vsi),
> chronionych krajobrazow naturalnych i antropogenicznych.

3.4.Ochrona zdrowia

Na obszarze gminy funkcjonuje Gminny Osrodek Zdrowia w Slawnie z
w Szadkowicach oferujqc uslugi medyczne z zakresu reumatologii-interny,
stomatologii, ginekologii i pediatrii. Lacznie w sluzbie zdrowia na terenie gminy
zatrudnionych jest 11 osob w tym:

• lekarz internista-reumatolog-1
• lekarz stomatolog-1
• lekarz ginekolog-1
• lekarz pediatra-1
• pielegniarki-5
• technik analityki medycznej-1
• asystentka stomatologa-1

W Opocznie tj. w^ odleglosci 12 km od Slawna funkcjonuje Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy. Natomiast w Slawnie od
poniedzialku do piqtku w godzinach 8°°-1500czynny jest punkt apteczny.
Ponadto Gmina czyni dodatkowe starania o poprawe stanu zdrowia mieszkaricow
poprzez:

• zatrudnienie w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej logopedy,
rehabilitanta i technika rehabilitacji, a co za tym idzie utworzenie i doposazenie
gabinetu rehabilitacyjnego,
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• wspolprace z Poradniq Psychologiczno-Pedagogiczn^ w Opocznie, Poradniq
Leczenia Uzaleznieri, jednostkami w zakresie badari profilaktycznych (np. raka
piersi, osteoporozy),
• organizowanie pogadanek na ternat zdrowego stylu zycia w placowkach
oswiatowych;
• organizowanie mammografii, badania sluchu i wzroku.

3.5. Pomoc Spoleczna

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie realizuje w szczegolnosci zadania
wynikajqce z :

• Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej,
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o swiadczeniach rodzinnych,
• Ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentow,
• Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Duzej Rodziny,
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastepczej.
• Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty.

Zadania Osrodka obejmujq glownie udzielanie pomocy osobom i rodzinom
znajdujaxych si£ w trudnej sytuacji zyciowej: materialnej, zdrowotnej, zawodowej,
mieszkaniowej; osobom starszym, schorowanym bezrobotnym, niepemosprawnym,
ktore nie s^ w stanie rozwi^zac wlasnych problemow, nie posiadajq odpowiedniej
pomocy i wsparcia ze strony innych osob.

Tabela Nr 9. Liczba swiadczeniobiorcow pomocy spolecznej
Rok
Liczba
swiadczeniobiorcow

2012

687

2013

810

2014

695

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Spolecznosc lokalna na przestrzeni lat sygnalizowala wiele problemow
powoduj^cych pogorszenie sytuacji materialnej, co ilustrujq ponizsze zestawienia.
Warto zaznaczyc, ze sytuacja gdy jedna rodzina korzysta z pomocy spolecznej
z kilku powodow np. bezrobocia i choroby jest bardzo czesta.

Tabela Nr 10. Grupy dyspanseryjne- Kategorie problemow pomocy spolecznej na przestrzeni lat
Rok

Powod przyznania pomocy spolecznej

UBOSTWO
SIEROCTWO

BEZDOMNOSC
POTRZEBA OCHRONY
MACIERZYNSTWA
BEZROBOCIE

2012 2013 2014
Liczba rodzin

12

-

-

117

221

3

1

-

129

186

-

-

-

126

171
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NIEPELNOSPRAWNOSC

DLUGOTRWALA CHOROBA

BEZRADNOSC W SPRAWACH
OPIEK-WYCH I PROWADZENIA
GOSP. DOMOWEGO
PRZEMOC W RODZINIE
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOSCI W PRZYSTOSOWANIU
DO ZYCIA PO OPUSZCZENIU
ZAKLADU KARNEGO
KL^SKA ZYWIOtOWA LUB
EKOLOGICZNA
ZDARZENIE LOSOWE

SYTUACJA KRYZYSOWA

BRAK UMIEJ^TNOSCI
W PRZYSTOSOWANIU DO ZYCIA
MLODZIEZY OPUSZCZAJACEJ
PLACOWKI OPIEKUNCZO-
WYCHOWAWCZE

19

114

35

-
-

-

3

-

1

-

-

47

146

59

-
-

-

-

-

1

-

-

42

148

40

-
1

-

-

-

2

-

-

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Tabela Nr 11. Typy rodzin korzystaj^cych z pomocy spolecznej
Rok
Rodziny ogolem

O liczbie osob 1
2
3
4
5

6 i wi^cej
W tym rodziny z dziecmi

O liczbie dzieci 1
2

3

4
5
6

7 i wi^cej

Rodziny niepelne ogolem
O liczbie dzieci 1
2

2012
347

49

23

41

101
74

59

67

98
71

18
8
2
2

27

13
9

2013
392

52

26

56

105
93

60

63

126

76
16
9
2
2

27
11
10

2014
365

55
19

56

97
89

49

60

109
75
13
12
1
2

27

9
10
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3
4 i wiecej

Rodziny emerytow i rencistow
O liczbie osob 1
2
3
4 i wiecej

3
2

43
14
6
4

19

6
-

49
14
12
10

13

7
1

46
21
8
9

8
Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Tabela Nr 12. Swiadczenia realizowane w ramach ustawy o swiadczeniach rodzinnych
Rok
Rodzaj
swiadczenia
ZASILEK
RODZINNY

BECIKOWE

ZASILEK
PIEL^GNACYJNY

2012 2013 2014

454

52

214

461

38

194

443

29

202

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

W latach 2012 -2014 na realizacje zadan z zakresu pomocy spolecznej przeznaczono
ogolern kwote zl, co ilustruje tabela.

Tabela Nr 13. Budzet Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

Lp.

1

2

3

Rok

2012
2013
2014

Budzet ogolern

3 898 280
3 917 171
3 971 549

Budzet-zadania
zlecone

2 671 075
2 667 700
2 634 437

Budzet-zadania
wlasne

1 227 205
1 249 471
1 337 112

Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Ponizsza tabela przedstawia liczbe swiadczeniobiorcow, korzystajqcych z pornocy
osrodka z wyszczegolnieniem kwot swiadczen realizowanych we wskazanych
latach.

Tabela Nr 14. Liczba swiadczeniobiorcow korzystajqcych z pomocy w poszczegolnych latach
z podzialem na wydatkowane kwoty

Lata

Liczba
swiadczeniobiorcow

Kwota swiadczen w zl.

2012

687

171 215,47

2013

810

186 893,90

2014

695

169 357,67
Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej
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W celu rzetelnej realizacji zadari pomocy spotecznej 20 pracownikow Osrodka
stale podejmuje nowe wyzwania oraz poszerza katalog swiadczonej pomocy
stosownie do sygnalizowanych potrzeb. Oprocz swiadczeri finansowych
prowadzona jest pomoc rzeczo\va, uslugowa oraz szeroko zakrojona praca socjalna.

Dokonujqc dalszej analizy funkcjonowania Osrodka generalnie mozna
wyroznic d\va typy dzialalnosci pomocy spolecznej i dwa typy swiadczeri:

• pomoc srodowiskowa realizowana w srodowisku zamieszkania
swiadczeniobiorcy,

• pomoc instytucjonalna (zakladowa) swiadczona w oderwaniu od jego
dotychczasowego miejsca zamieszkanie w domach pomocy spolecznej oraz
osrodkach wsparcia (srodowiskowych i dziennych domach samopomocy,
noclegowniach, osrodkach opiekuriczych ltd.).

Osrodek w ramach swej dzialalnosci udziela roznego rodzaju swiadczen
z zakresu pomocy spolecznej, czy to w postaci finansowej (np. zasilki stale, zasilki
okreso\ve, celowe), rzeczowej (np. dozywianie, zakup opalu) czy tez uslugowej
(np. uslugi opiekuricze dla osob starszych, specjalistyczne uslugi opiekuricze
dla osob z zaburzeniami psychicznymi).

Dozywianie dzieci w szkolach podstawowych i gimnazjach, ktorym udzielono
pomocy w poszczegolnych latach przedstawia sie^ nast^pujqco:

Tabela Nr 15 Wykaz uczniow obj^tych pomocy w formie posilku

Lata

Liczba uczniow^ dozy\vianych

Kwota swiadczen w zl.

2012

477

152 276,00

2013

560

180 941,00

2014

490

157 999,00
Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

Dzieki wspolpracy z Fundacjq OSTOJA im. Siostry Klaryski Stanislawy
z Opoczna od 2006 roku rodziny z terenu gminy mogq korzystac z produktow
zywnosciowych. W 2014r. z tej formy pomocy skorzystato 105 rodzin.

Maj^c na wzgl^dzie pomoc osobom starszym praco\vnicy sekcji uslug
opiekunczych sprawujq opieke w obecnym okresie nad 2 osobami starszymi,
schorowanymi ktorym rodzina nie moze zapewnic nalezytej opieki w srodowisku.

Ze wzgledu na koniecznosc stalej calodobo\vej opieki 4 osoby umieszczone
53 w Domach Pomocy Spolecznej w Niemojowicach oraz Drzewicy.

Wychodzcjc naprzeciw potrzebom osob niepelnosprawnych od 2007 roku
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw realizuje zadanie z zakresu pomocy
spolecznej w formie prowadzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy dla osob
z zaburzeniami psychicznymi. Dzialalnosc ta cieszy sie duzym powodzeniem wsrod
spolecznosci lokalnej o czym swiadczy liczba osob chetnych do uczestnictwa
w zaj^ciach. Od 201 Or. do SDS uczeszcza 60 uczestnikow.

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Slawnie w ramach pracy socjalnej
oprocz np. pomocy w zalatwieniu sprav/ urz^dowych d^zqc do integracji
spolecznosci lokalnej ro\vniez:
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• udziela informacji o zakresie mozliwosci korzystania ze stoso\vnych form
pomocy zarowno w GOPS jak i innych instytucjach,

• podejmuje interwencje w srodowisku,
• wspolpracuje ze Srodowiskowym Domem Samopomocy w Olszowcu przy

organizacji m.in.paczek mikolajkowych dla uczniow szkol,
• organizuje Wizyty Bozo - Narodzeniowe u osob starszych powyzej 90 - tego

roku zycia, ktorym skladane 53 zyczenia i wreczane upominki swiateczne,
stroiki oraz karty swiateczne z zyczeniami,

• coroczne organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolnikow oplacajacych
KRUS, w 2015r. po raz pierwszy zorganizowano wypoczynek zimowy;

• poczawszy od roku 2013 w czasie ferii zimowych w punkcie
informatycznym/punkcie opieki organizowal zajecia dla dzieci z terenu
gminy, w 2015r. praco\vnicy Osrodka brali czynny udzial w organizacji
wypoczynku letniego w miejscach zamieszkania dzieci;

• w okresie jesienno-zimowym najbardziej potrzebuj^cym przekazywane jest
drzewo pozyskiwane z wycinki w lasach gminnych.

Realizacja zadan wynikajacych z ustawy o pomocy spolecznej oparta jest
o srodki finansowe z budzetu paristwa oraz o srodki wlasne Gminy co wynika
z faktu podzialu zadan na wlasne i zlecone.

W ramach realizacji Ustawy o systemie oswiaty - od 2010 roku GOPS zajmuje
sie przyjmowaniem wnioskow i wyplacaniem stypendium szkolnego. W roku
szkolnym 2014/2015 t^ formq wsparcia zostalo objetych 125 uczniow.

Od 2014r. prowadzona jest Karta Duzej Rodziny. Jest to system znizek dla
rodzin wielodzietnych. Przysluguje niezaleznie od dochodu rodzinom
z przynajmniej trojkq dzieci. Informacje na jej temat sq rozpropagowywane
za pomocq strony internetowej Osrodka, ulotek na tablicach ogloszen, poprzez
pisma do soltysow, dyrektoro\ szkol, a takze informacje ustne udzielane przez
pracownikow Osrodka. W roku 2015-102 rodziny zlozyly wniosek o wydanie kart.

Obecna praca Osrodka /przy pomini^ciu swiadczen rodzinnych/ polega
na szeroko rozumianej pracy socjalnej, ktora to w mysl ustawy o pomocy spolecznej
obejmuje ,,dzial:alnosc zawodowq majac^ na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolnosci do funkcjonowania w spoleczenstwie
poprzez pemienie odpowiednich rol spolecznych oraz tworzenie warunkow
sprzyjajacych temu celowi".

Ustawa o pomocy spolecznej jak rowniez ustawa o swiadczeniach rodzinnych
w pewien sposob ogranicza krqg osob uprawnionych do otrzymania swiadczen.
Sw^iadczenia z pomocy spolecznej mogq bye ograniczone lub tez odmowione osobie
ubiegajacej si^ o pomoc \ sytuacji, gdy np.:
1. przyznane swiadczenia sq marnotrawione lub niszczone,
2. osoba lub rodzina nie wspoldziala z pracownikiem socjalnym w^ rozwiqzywaniu
trudnej sytuacji zyciov/ej,
3.osoba bezrobotna nie uzasadnila odmo\vy podjecia pracy zawodowej.

Odmawiajac lub ograniczajac pomoc finansow^ nalezy pamietac, ze dzialania
te nie powinny prowadzic do pogorszenia sytuacji. Dlatego tez w uzasadnionych

28



przypadkach nalezy rozwazyc mozliwosc przyznania innej forrny pomocy,
tj. pomocy w postaci rzeczowej.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe wydanych decyzji w ramach realizacji
ustawy o pomocy spolecznej.

Tabela nr 16. Liczba decyzji wydanych w ramach realizacji ustawy o pomocy spolecznej w okresie
2012r.-2014r.

Liczba wydanych decyzji
Ogolem
Pozytywnych
Udzial%
Odmownych
Udzial %

2012
890
888

99,78%
2

0,22%

2013
860
832

96,63%
29

3,37%

2014
823
821

99,78%
2

0,22%
Zrodlo: Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

W/w dane swiadcz^ iz srodki finansowe rozdysponowane przez Osrodek
w Slawnie na pomoc spoleczn^ we wskazanych okresach byly przeznaczone
w ilosciach wystarczaj^cych i zabezpieczaly potrzeby osob ubiegajqcych sie o pomoc,
a przynajmniej cz^sciowo spelnialy ich oczekiwania. Swiadczy o tym niewielka ilosc
odmownych decyzji w roku 2012 i 2014 w stosunku do znacznej ilosci decyzji
pozytywnych. W roku 2013 ilosc decyzji odmownych byla wyj^tkowo duza, choc
dotyczyla tylko 2 osob.

Niew^tpliwie Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej dzialaj^c dla dobra
spolecznosci lokalnej powinien wykorzystywac roznego rodzaju srodki i mozliwosci
celem zaspakajania potrzeb zwiqzanych z pomocq spolecznq. Ze \vzgl^du
na wzrastajax^ liczbe osob korzystaj^cych z roznego rodzaju swiadczen pomocy
spolecznej nalezaloby rozbudowac mozliwosci wspolpracy z podmiotami
realizujqcymi \ panst\vie zadania z tego zakresu.

Dokonujqc analizy mozliwosci pomocy spolecznej mozna st\vierdzic, ze model
pomocy, ktory zostal utworzony ustawq z 12 marca 2004 r. nasuwa wiele refleksji,
w tym tez uwag krytycznych. Pomoc spoleczna jest realizowana przez wiele
podmiotow, ale jej glowny ci^zar spoczy\va na gminie.

Jak wiadomo pomoc spoleczna jest, systemem dzialan profilaktycznych,
rozwojowych, uzupelniajaxiych i opiekunczych, zmierzaj^cych do zaspokojenia
niezbednych potrzeb zyciowych osob czy rodzin. Tylko szeroko zakrojona
wspolpraca, a tym samym wykorzystanie wszystkich dostepnych zasobow moze
prowadzic do kompleksowej realizacji oczekiwan spolecznych.

Nie\v^tpli\vie praco\vnicy socjalni wykonujq coraz wi^cej zadan z zakresu
pomocy spolecznej. Wi^ksze zadania, uprawnienia i obowi^zki pracownikow
socjalnych sq konsekwencjq wzrostu rangi tego zawodu. Ponadto nalezy podkreslic
przemiane; roli zawodo\vej praco\vnika socjalnego, odchodzenie od wymuszonej roli
urzednika na rzecz pracownika, ktory poszukuje rozwiqzari problemow tkwiqcych
w srodo\visku lokalnym.

Dokonujqc oceny efektyv/nosci pracy Osrodka nalezy st\vierdzic, ze Gmina
pozostawiona ,,samej sobie" bez odpo\viedniego zabezpieczenia finansowego,
pomimo pemego zrozumienia problemow spolecznosci lokalnej, przy pelnym
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zaangazowaniu sluzb nie jest w stanie sprostac \vszystkim oczekiwaniom.
Istotne jest, ze dotychczasowe, wieloletnie ustawodawstwo sprzyjalo, a wrecz

uzaleznialo srodowisko od swiadczeri z pomocy spolecznej. Obecne zmiany
przelamaly panujacy model pomocy spolecznej kladac glowny nacisk na prac^
socjalnq. Zapewne tak obrany kierunek jest trafny wyznacznikiem jednakze zbyt
radykalnym i w znacznej mierze nie dostosowanym do rzeczywistosci wiejskiej przy
tak slabo rozwinietym zapleczu.

Pewnego typu ,,rekompensate" takiego stanu rzeczy stanowiq swiadczenia
rodzinne. Zapisy ustawowe budzq jednak wiele kontrowersji i spolecznej niezgody.

Przej^cie swiadczen rodzinnych przez Osrodek Pomocy Spolecznej, a tym
samym utozsamianie ich ze swiadczeniami pomocy spolecznej, budzi
niezadowolenie spoleczne. Jednym z podlozy ,,konfliktow" jest roznorodnosc
przeliczenia dochodu na osobe w rodzinie, czy przychodu z gospodarstwa rolnego
z hektara przeliczeniowego.

Niewatpliwie kolejnym utrudnieniem w pracy jest niejasnosc obowiazujacych
przepisow umozliwiaj^ca roznorodn^ interpretacje, jak rowniez niestabilnosc usta\v,
co w obecnym czasie szczegolnie widoczne jest w wielokrotnych juz zmianach do
ustaw o swiadczeniach rodzinnych. Niestety w wyniku powyzszego udzielane przez
pracownika, ,,co ch\vil^" inne informacje o mozliwosci skorzystania np. z dodatku
do zasilku rodzinnego odbierane 53 czesto jako brak kompetencji, bez analizy
faktycznych przyczyn sprzecznych informacji.

Zasadnym byloby zwiekszenie dostepnosci na terenie gminy do uslug
swiadczonych przez psychologa, pedagoga czy specjaliste od uzaleznien.
Czestokroc, bo\viem pra\vdzi\vq barierq dla osob czy rodzin chc^cych uczestniczyc
w spotkaniach z profesjonalistami jest koszt dojazdu do najblizszej Poradni
znajduj^cej sie w Opocznie.

W lagodzeniu bezrobocia majq wplyw w znacznym stopniu przedsiewziecia
podejmowane na lokalnym rynku pracy. Decyduj^cq role odgrywa tutaj
pozyski\vanie mozliwie jak najwiekszej liczby partnero\ \vspoluczestniczqcych
w tym procesie.

Istotnym elementem jest rowniez w tych dzialaniach wlasciwie wydatkowanie
srodkow finanso\vych na aktywne formy przeciwdzialania bezrobociu oraz
kontynuowanie procesu edukacyjnego dzieci i mlodziezy dostosowanego
do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Od 2009r. do 2015r. w ramach zapobiegania oraz przeciwdzialania
wykluczeniu spolecznemu GOPS realizowal projekt systemowy ,,Razem Latwiej"
wspolfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego. Calkowita wartosc projektu wyniosla 1 133 202,00zt. w tym wklad
wtasny gminy to 118986,2221., kwota dofinansowania 1 014 215,78zL Udzial
w projekcie wzielo 139 osob (80 kobiet i 59 mezczyzn). W ramach projektu uczestnicy
zostali objeci kompleksowym systemem wsparcia w postaci warsztatow z doradcq
zawodowym, psychologiem, trenerem umiejetnosci spolecznych oraz szkoleri
zawodowych. Dodatkowo wszyscy zostali objeci praca socjalnq, wyplata zasilkow
celowych i specjalnych celowych, a takze organizowane byly spotkania
srodowiskowe w tym piknik podczas dozynek w 2013r. W 2012 roku jako wsparcie
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towarzyszace zostal otwarty punkt informatyczny/punkt opieki. Przez 6 lat
uczestnicy brali udzial w 9 rodzajach kursow zawodowych:
1. Szkolenie ,,Opiekun osob starszych" - 5 kobiet;
2. Kurs spawania metoda^ TIG - 14 mezczyzn;
3. Kurs komputerowy - 10 osob (9 kobiet i 1 mezczyzna);
4. Kurs kasjer-sprzedawca - 27 kobiet;
5. Kurs na wozki jezdniowe z uprawnieniami do wymiany butli z gazem - 70 osob
(28 kobiet i 42 mezczyzn);
6. Kurs spawania metoda^ MAG - 1 mezczyzna;
7. Pracownik biurowy z obslugq komputera - 6 kobiet
8. Prawo jazdy kat. B - 29 osob (26 kobiet i 3 mezczyzn);
9. Kurs wizazu z pielegnacjq dloni i paznokci - 5 kobiet.

Kolejnym ulatwieniem pracy bylaby spojnosc przepisow i wzgledna
stabilnosc ustawodawstwa

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w swej pracy musi pamietac, ze rodzina
wiejska podlega wspolczesnie wielu przeobrazeniom naruszajqcym tradycyjne
wzory moralnosci. Podobnie jak rodzina miejska podatna jest na zjawiska
dezintegracji i patologii zycia rodzinnego. Dlatego tez nieodzownym elementem jest
wspolpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie-Osrodkiem Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego , Poradniq Psychologiczno - Pedagogiczna^
Stow^arzyszeniem Abstynenckim, Poradniami Leczenia Uzaleznien, Towarzystwem
Przyjaciol Dzieci, Komisj^ ds. Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, Sadem
Rejonowym, Policjq, PUP oraz Stowarzyszeniami prowadzqcymi dzialalnosc
pomocowq . W zwi^zku z tym m.in. corocznie Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Slawnie uwzglednia szeroko
zakrojon^ wspolprace z GOPS, szkolami, Osrodkami Zdrowia itd. Kolejny rok
Gmina dofinansowuje dzialania Stowarzyszenia Abstynenckiego ,,Opoka//, ktore
regularnie organizuje m.in. Letnie Forum Trzezwosci ciesz^ce sie duzym
powodzeniem, zachecajqce jednoczesnie do uczestnictwa w spotkaniach
terapeutycznych osob uzaleznionych oraz prowadzqce rowniez grupe wsparcia dla
osob wspoluzaleznionych.

3.6. Przeci\vdzialanie patologiom spolecznym

Na terenie Gminy jak juz wspomniano dziala Gminna Komisja
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, ktora realizuje i koordynuje realizacje
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych a
takze Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii. Programy sw^oim
dzialaniem obejmuja; profilaktyke, dzialalnosc informacyjno-edukacyjn^,
przeciwrdzialanie przemocy w^ rodzinie, zapobieganie po\vstaw^aniu nowych
problemow z\viqzanych z uzaleznieniami oraz wspolprace i wspomaganie
dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych zajmujqcych sie
rozwi^zywaniem problemow uzaleznien.
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Koszt realizacji zadari wynikajacych z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w poszczegolnych latach przedstawia
ponizsza tabela:

Tabela Nr 17. Koszt realizacji Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow
Alkoholowych

Lata

Laczny koszt realizowanych
zadan w zl.

2012

67 630,00

2013

64 564,00

2014

50 660,00

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych

Na realizacj^ Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w 2014 roku
przewidziano kwot£ 5 000 z!.

Na uwag£ zasluguje fakt, ze przeciwdzialanie narkomanii obejmuje przede
wszystkim dzialania profilaktyczne natomiast istotnym elementem dzialalnosci
Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych jest m.in. prowadzenie
dzialan zmierzajacych do kierowania osob na leczenie odwykowe. Dokonujac
analizy lat 2012-2014 wyraznie widac wzrost zaangazowania srodowiska
w problematyk^ uzaleznienia od alkoholu i chec przeciwdzialania zjawisku.

Tabela Nr 18. Hose prowadzonych spraw o leczenie odwykowe w latach 2012-2014
Ilosc zgloszeh
o podjf cie dzialan
w kierunku leczenia odwykowego
13
21
20

Ilosc spraw
skierowanych do S^du
o przymusowe leczenie odwykowe
6
14
3

Rok

2012
2013
2014

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwi^zywania problemow Alkoholowych

Tabela Nr 19. Liczba osob nietrzezwych zatrzymanych przez Policje

HoSc osob nietrzezwych z terenu gminy zatrzymanych w pomieszczeniach
policyjnych w celu wytrzez\vienia

Ilosc nietrzezwych osob nieletnich z terenu gminy zatrzymanych
w policyjnych izbach dziecka lub odw^iezionych do domow rodzinnych

2012

20

0

2013

16

0

2014

8

0

Zrodlo: Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych

3.7.Bezrobocie
Zadowalajacym zjawiskiem na terenie Gminy Slawno jest spadek bezrobocia:

• 2012r. - 525 osob zarejestrowanych w PUP,
• 2013r. - 463 osob zarejestrowanych w PUP,
• 2014r.- 329 osob zarejestrowanych w PUP.
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W celu przeciwdzialania wzrostowi bezrobocia w gminie zmierza sie
do dostosowania infrastruktury spolecznej i gospodarczej do zmieniajqcych sie
warunkow spoleczno-ekonomicznych.
Wladze Gminy w porozumieniu z Powiatowym Urzedem Pracy organizujq od kilku
lat sezonowe prace interwencyjne i roboty publiczne.
Udzial osob bezrobotnych z terenu Gminy w aktywnych formach przeciwdzialaniu
bezrobociu obrazuje ponizsze zestawienie

Tabela Nr 20. Osoby aktywnie uczestnicz^ce w formach przeciwdzialaniu bezrobociu
Rok
Prace
interwencyjne
Roboty publiczne
Staz

2012

7

10
-

2013

7

18
11

2014

14

17
8

Zrodlo: Referat Organizacyjno-Prawny

3.8. Sport i rekreacja
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizujq przede wszystkim

dzialajqce w formie stowarzyszenia-kluby sportowe. Waznym zadaniem,
realizowanym w Gminie Slawno, jest organizacja zajec sportowo-rekreacyjnych dla
dzieci, mlodziezy i doroslych. W ciqgu roku organizowanych jest szereg zawodow
i rozgrywek miedzyszkolnych dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow,
ktorych realizatorem jest m.in. Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
,,Olimpijczyk". Ogolnodostepne kompleksy boisk sportowych przyczyniajq sie
do rozwoju roznych dyscyplin sportu, uprawianie ktorych wczesniej bylo
niemozliwe ze wzgledu na brak boiska przystosowanego do danej dyscypliny.

Na terenie gminy Slawno dzialaj^ organizacje pozarzqdowe takie jak. :

> Uczniowski Klub Sportowy „ Prymusowa Wola ", dzialajqcy przy Zespole Szkol
Samorzqdowych w Prymusowej Woli, ktorego celem jest organizowanie
pozalekcyjnego zycia sportowego uczniow oraz angazowanie ich do roznorodnej
formy aktywnosci ruchowej, gier i zabaw,

> Miedzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk//, realizujqcy zadania
z zakresu krzewienia sportu wsrod dzieci i mlodziezy,

> Ludo\vy Uczniowski Klub Sportowy „ SLAWNO" realizujqcy zadania z zakresu
kultury fizycznej - wiodqcq dyscyplinq sportu w klubie jest kolarstwo gorskie,

> Ludow^y Klub Sporto\vy „ SLAWNO" - krzewienie kultury fizycznej wsrod
dzieci i mlodziezy oraz doroslych poprzez organizowanie wspolzawodnictwa
sportowego,

> Dziewiec jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej w: Slawnie, Olszowcu, Unewlu,
Kamieniu, Szadkowicach , Kunicach, Kozeninie, Zachorzowie i Prymusowej Woli
realizujacych zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej jak
i przeciwpowodziowej. OSP w Prymusowej Woli i Kamieniu nalez^ do Krajowego
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Systemu Ratowniczo-Gasniczego, sq wyposazone w specjalistyczny sprzet, ktory
niestety najczesciej jest wykorzystywany przy udzielaniu pomocy ofiarom
wypadkow drogowych.

> 21 K61 Gospodyri Wiejskich w: Unewlu, Olszowcu, Slawnie, Kozeninie,
Prymusowej Woli, Zachorzowie, Gawronach, Kamieniu, Wincentynowie, Grudzeniu
Lesie, Ostroznej, Antoniowce, Szadkowicach, Kunicach, Bratkowie, Grazowicach,
Trojanowie, Antoninowie, Tomaszowku, Wygnanowie oraz Psarach - Dabrowa.
KGW dzialajq w strukturach Z\vi^zku Rolnikow, Kolek i Organizacji Rolniczych,

3.9.Uslugi

Na obszarze opracowania funkcjonuj^ obiekty uslug podsta\vo\vych. Na koniec
2014 roku zarejestrowanych bylo 69 placowek handlowych, a ilosc podmiotow
gospodarczych wynosila ogolem 217.

Tabela Nr 21. Liczba podmiotow gospodarczych w Gminie Slawno

Lp,

1.

2.

3.

4.

5.

Dziaty EKD

Gastronomia

Budo\vnict\vo

Handel

Transport

Inne

Liczba
podmiotow
gospodarczych
w 2013 r.

2

47

60

21

85

Liczba
podmiotow
gospodarczych
w 2014 r.

3

50

64

24

76

Zrodlo: Urz^d Gminy

Wladze gminy czyniq wiele staran, by pobudzic inicjatywe przedsi^biorczq
wsrod mieszkancow. Barierq rozwoju przedsiebiorstw sq jednak wysokie koszty
z\viqzane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Przedsi^biorcy z Gminy Slawno prowadzq glo\vnie firmy w branzy
handlewej. Zajrnuja sie rowniez wykonywaniem drobnych uslug dla ludnosci
(transport, gastronomia, mechanika pojazdowa i inne).

Znaczacq branzq, figurujqcq w ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jest takze
branza budowlana.

Szczegolo\vy podzial podmiotow gospodarczych ze wzgledu na branze
podany jest w ponizszej tabeli.
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Tabela Nr 22. Podzial podmiotow gospodarczych ze wzgledu na branze

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.0
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Branza

Auto-handel
Apteki
Ustugi budowlane
Biuro podrozy
Ciastkarnie/ piekarnie
Doradztwo finansowe
Dystrybucja
Eksport-import
Fryzjerstwo
Gabinety kosmetyczne
Goscinne pokoje
Gastronomia
UsJugi geodezyjno-kartograficzne
Handel materialami budowlanymi
Hurtownie
Instalatorstwo elektryczne, CO, wod.-kan.
Jednoosobowe podmioty gospodarcze wynajmuj^ce sie
do pracy
Kursy
Krawiectwo-dziewiarstwo
Kwiaciarnie
Taxi osobowe
Tlumacz przysiegly
Mlyny
Mechanika pojazdowa
Masarnie
Nauka jazdy
Okr^zny handel
Przewoz-transport
Pracownie protetyczne
Pracownie projektowe
Stacje paliw
Sklepy
Sieci telefoniczne i komputerowe
Slusarstwo
Tartaki
Stolarstwo-tokarstwo
Ubezpieczenia-posrednictwo finansowe
Uslugi rozne
Wyt\vorst\vo
Wyrob i sprzedaz rekodzie! artystycznych

[lose
podmiotow

4
1
50
-
2
6
-

2
-
3
3
2

5
3

6
-
-
-
-
-
-
7
3
1
10
24
-
-
1
31
-

2

2
4
22
-
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41.
42.

Zaklady zegarmistrzowskie
Osrodki Zdrowia (NZOZ)

-
2

Zrodlo: Urz^d Gminy.

Rodzaje dzialalnosci na przelomie ostatnich 3 lat obrazuje ponizsze zestawienie

Tabela Nr 23. Rodzaje dzialalnosci w latach 2012-2013

Rodzaj
dzialalnosci
Uslugi
Handel
Produkcja
Transport
Gastronomia
Agroturystyka
Turystyka
Ogolem:
Wtym:
Sektor publiczny

Sektor
prywatny

2012

70
65
60
22
2
3
-

222

13

209

2013

68
60
58
24
2
3
-

215

13

202

2014

72
64
50
24
3
4
-

217

13

204

Zrodlo: Urz^d Gminy

Liczba podmiotow gospodarczych, zarejestrowanych w ewidencji dzialalnosci
gospodarczej utrzymuje si£ na podobnym poziomie - powyzej 215. Przedsiebiorcy
z Gminy Slawno zajmuja si£ glownie wykonywaniem drobnych uslug dla ludnosci.
Znaczacq branza^ figurujaca^ w ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jest takze branza
handlowa i budowlana.

3.10 Bezpieczenstwo i porz^dek publiczny
Nad bezpieczenstwem i porzadkiem publicznym w Gminie czuwa stale

Komisariat Policji w Paradyzu. Szeroko zakrojona wspolpraca funkcjonariuszy
Policji z Urzedem Gminy, GOPS, GKRPA, Szkolami z terenu Gminy umozliwia
znacznie bardziej skutecznq dzialalnosc profilaktyczn^ i interwencyjn^.

Najcz^sciej popelniane na terenie gminy czyny karalne to: kradzieze,
kradzieze z wlamaniem oraz przestepstwa drogowe.

W celu zwiekszenia poczucia bezpieczenstwa Wojt Gminy w roku 2011
powola! Zespol Interdyscyplinarny.

4.Analiza finanso\va

Na dochody Gminy Slawno skladajq si^ dochody \vlasne, subwencje oraz
dotacje celowe z budzetu panstwa. Zrodlem dochodow wlasnych 33 przede
wszystkim wplywy z podatkow i oplat, udzialy w podatkach dochodowych.
Na znaczny wzrost udzialu dochodow wlasnych w strukturze dochodow gminy
wplyn^ly otrzymane przez gmine^ srodki z Unii Europejskiej na inwestycje.
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Ponizsza tabela przedstawia dochody Gminy Slawno wg zrodla ich pochodzenia.

Tabela Nr 24. Dochody Gminy wg zrodla pochodzenia

Wyszczegolnienie

I.

1.

2.

3.

4.

II.
III.
1.
2.

IV.

Dochody wlasne
w tym:
Wplywy z podatkow

Wplywy z oplat

Pozostale dochody

Udzialy we wplywach z podatkow
dochodowych
Subwencje
Dotacje
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje na zadania wlasne
Srodki pozyskane

OGOLEM

2013

8 280 438,50

3 436 041,25

890 205,80

1 487 541, 97

2 466 649,48
10 654 024,00
4 201 105,24
3 699 356,73

501 748,51
1 706 999,84

24 842 567,58

2014

10 310 897,20

4 992 103,72

1 373 109,15

1 384 580,85

2 561 103,48
10 658 376

4 579 974,52
3.854.790,51

725.184,01
1 775 711,81

27 324 959,53
Zrodlo: Referat Finansowy

Na wydatki gminy ogolem skladaj^j sie wydatki biezace i majatkowe.
Wydatki hiezace to w szczegolnosci wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz
z pochodnymi oraz wydatki zwi^zane z utrzymaniem miejsc pracy, zakupem energii,
gazu i materialow biurowych. Duzy udzial w wydatkach biezacych maja wydatki
na s\\iadczenia z pomocy spolecznej i inne formy pomocy.

Natomiast wydatki majatkowe to wydatki. zwiqzane z realizacjq inwestycji
oraz zakupy inwestycyjne.

Tabela Nr 25. Struktnra wydatkow Gminy Slawno wg rodzajow za lata 2013-2014

Wyszczegolnienie

I.
1

3
4
5
6

7
II
1

Wydatki biezace
Wynagrodzenia osobowe pracownikow wraz
z pochodnymi
Odpisy na ZFSS
Udzielone dotacje
Wydatki na obsluge dlugu publicznego
S\viadczenia spoleczne, stypendia i inne formy
pomocy
Pozostale wydatki
Wydatki majatkowe
Wydatki inwestycyjne

2013

20 259 235,44

10 108 506,77
452 436,00

1 181 732,70
275 189,39

2 986 161,27
5 255 209,31
2 467 300,36
2 387 552,64

2014

23 561 733,93

11 167 107,41
475 190,00

1 402 776,04
175 659,27

2 959 048,35
7 381 952,86
2 602 638,93
2 342 161,55
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2 Zakupy inwestycyjne
RAZEM

79 747,72
22 726 535,89

260 477,38
26 164 372,86

Zrodlo: Referat Finansowy

5. Analiza uwarunkowari

Dokonanie prawidlowej identyfikacji uwarunkowari, ktore wplywajq lub
mogq wplynqc na funkcjonowanie Gminy Slawno pozwolila na sformulowanie
celow i zadari.
W oparciu o wybrane dokumenty tj.
1. Strategic Rozwoju Gminy Slawno;
2. Diagnoze Problemow;
3. Dane statystyczne;
4. Ocen^ zasobow pomocy spolecznej;
5. Dokumenty b^d^ce w zasobach GOPS
oraz sygnaly ze srodowiska stworzono liste- silnych i slabych stron, ktore skupily sie
na uwarunkowaniach wewnetrznych, czyli takich, ktore mozna zmienic.

Dokonano takze analizy szans i zagrozeri, ktora okreslila uwarunkowania
zewn^trzne, czyli te na ktore nie ma sie- wi^kszego wplywu - uzaleznione sq one
od otoczenia.

SILNE STRONY SLABE STRONY

1. Korzystne warunki srodowiskowe (brak
wiekszych zakladow przemyslowych,
wielkich gospodarstw fermowych).

2. Bogata kultura ludowa.
3. Korzystne polozenie gminy - dogodne

warunki polaczenia drogowego (droga
krajowa Nr 12 oraz droga wojewodzka
Nr 713 Lodz - Opoczno), bliskosc drogi
krajowej Nr 74 Sulejow-Kielce.

4. Dogodne warunki polaczenia
kolejowego, przez obszar gminy
przebiega linia kolejowa relacji
Warszawa-Zawiercie (CMK).

5. Znaczne rezerwy sily roboczej.
6. Funkcjonowanie punktu aptecznego

na terenie gminy.
7. Dobry teren (mamy gore) LSSE, centralne

polozenie w Polsce.
8. Odpowiednie budynki (swietlice, domy

ludowe, sale gimnastyczne).
9. Polaczenie kolejowe z miastem

\voje\v6dzkim-L6dz i innymi duzymi
miastami, w tym Warszaw^, Krakowem,
Poznaniem.

lO.Spolecznosc ot\varta na realizowanie
roznych zadari (kola gospodyri, OSP),

1. Nie\vykorzystanie potencjalu jaki daja
s\vietlice \viejskie-miejsce spotkan
na wsiach, miejsce rozry\vki.

2. Mala aktywnosc czesci mieszkaricow.
3. Brak dostepu do specjalistow \ tym

lekarzy, psychologow, kardiologow
terapeutow uzaleznieri itp.

4. Brak stoso\vania w zyciu codziennym
zasady zro\vnowazonego rozwoju
(buduje sie^ duze domy nie zwazajac
na potrzeby).

5. Wzrastajaca liczba osob uzaleznionych
od alkoholu (mlodziez, kobiery).

6. Brak miejsc pracy dla osob
niepelnospra\vnych.

7. Brak specjalnej oferty dla osob
niepelnosprawnych.

8. Wyst^po\vanie znacznej ilosci
gospodarstw malych (ponizej 1 ha).

9. Obecnosc slabych gleb o ograniczonej
przydatnosci dla rolnictwa.

10.Brak aktywizacji spolecznej.
11.Brak uslug w branzy m.in. pralniczej,

sze\vskiej, uslug fotograficznych.
12. Brak stalego targowiska.
13. Brak zarejestrowanych prywatnych
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ll.Wyksztalcenie mlodziezy (duza liczba
studentow).

12.Rozbudowana siec szkol i przedszkoli.
13.Sport wsrod mlodziezy (kolarstwo,

atletyka), aktywna dzialalnosc klubow
sporto\vych.

14.Dzienna opieka dla osob
niepelnosprawnych - SDS w Olszowcu.

IS.Dostejp do ksiqzek i Internetu.
16.R6znorodnosc pomocy swiadczonej

przez GOPS, w tym realizacja
programow pomocowych
wspolfinansowanych ze srodkow
zewn^trznych, np. dozywianie.

17. Aktywna dzialalnosc Zespolu
Interdyscyplinarnego.

18.Dyspono\vanie stalymi srodkami
finansow^ymi na profilaktyk^
i rozwiazywanie problemo\
alkoholow^ych-akty\vnie dzialajqca
Komisja Rozwiazy\vania Problemo\
Alkoholowych.

19.Przychylnosc wladz samorz^dowych,
w^spolpraca z organizacjami.

20.Tereny inwestycyjne wraz
z uzbrojeniem.

21.Odpowiednie wykorzystanie srodkow
unijnych.

22.Kultywo\vanie tradycji ludo\vej.
23.Dzialanie orkiestry d^tej.
24.Promocja Gminy.
25.Pomoc Urzedniko\ Gminy przy

pozyskiwaniu tereno\ pod in\vestycje.
26.Dobrze rozwini^ta infrastruktura -

gazyfikacja prawie w 100%, telefonizacja
100%, wodociagi 100%,

27.Bezplatna pomoc Urz^du Gminy
w wypelnianiu wniosko\ o doplaty dla
rolnikoiv.

28.Podnoszenie k\valifikacji przez osoby
bezrobotne.

29.Bezpieczenstwo na terenie gminy.
30.Rozw6j zakladow^ uboju przetworstwa

mi^sa, co stymuluje produkcje zywca
i wspomaga rozw^oj produkcji wotowiny.

Sl.Wysoki stopien fachow^osci znacznej
czesci rolniko^v.

32.Doplaty unijne na restrukturyzacj^
gospodarstw i wzrost produkcji.

33.Obecnosc malych zakladow pracy
rokuj^cych rozwoj zw^i^kszenia

gabineto\ lekarskich.
14.Smieci- bezmyslnosc, brak \vyobrazni,

brak wiedzy ekologicznej.
IS.Bezdomne psy- brak odpowiedzialnosci,

porzucenie.
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zatrudnienia.
34.Obecnosc podmiotow gospodarczych

w sferze using i handlu o ugruntowanej
i stale] pozycji.

35.Obecnosc dobrze dzialajacego Banku
Spoldzielczego-uruchomiono bankomat.

36.Obecnosc dwoch podmiotow
gospodarczych w branzy fryzjerskiej.

37.Obecnosc Poczty Polskiej.
38.Przebieg przez gmine gazociagu w/c DN

250 relacji Paradyz - Opoczno.
39.Przebieg linii energetycznej 110 kV.
40.Obecnosc linii kolejowej przebiegajqcej

przez wschodnie obrzeza gminy.
41.Obecnosc linii swiatlowodowej.
42. Dobrze rozwinieta infrastruktura

wodoci^gowa oraz kanalizacyjna.
43.Obecnosc w grninie dobrze

wyposazonych szkol podstawowych,
gimnazjow, Zespolu Szkol
Samorzqdowych, punkto^v
przedszkolnych.

44.Infrastruktura sportowa i edukacyjna.
45.Brak w grninie powaznych zrodel

zagrozen dla srodo\viska naturalnego.
46.1stnienie silnie ugruntowanej tradycji

lokalnej kultywowanej przez zespoly
ludowe.

47. Dobrze zorganizowane struktury
Ochotniczych Strazy Pozarnych.

48.Duze mozliwosci utworzenia terenowr

turystyczno-rekreacyjnych.
49.Oferta kulturalna.
SO.Zarz^dznie gminq.

SZANSE ZAGROZENIA

1. Kontynuowanie i roz\voj kultury
ludowej.

2. Szansa dla potencjalnych inwestorow
na szybkie znalezienie ludzi do pracy,
szczegolnie ludzi mlodych, z uwagi
na ich wysoki udzial w calej populacji
bezrobotnych.

3. Wzrost spolecznej akceptacji osob
niepelnosprawnych.

4. Likw^idacja barier architektonicznych.
5. Mozliwosc roz\voju kierunkow

produkcji rolniczej o -wysokiej
dochodowosci(drobiarstwo7

warzywnictw^

1. Nie\vielki przyrost naturalny moze
pro\vadzic w przyszlosci do powolnej
dyspopulacji gminy.

2. Wzrastaj^ce bezrobocie ludzi mlodych.
3. Niewiele mozliwosci popraw^y sytuacji

bezrobotnych kobiet i osob
pozostajqcych bez pracy ponad
12 miesiecy.

4. Zwi^kszenie
gminy na
spolecznej.

5. Postepujqce \vyludnianie sie gminy,
z uwagi na brak pozarolniczych zrodel
utrzymania ludnosci.

wydatkow
formyrozne

z budzetu
pomocy
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6. Dogodne warunki zbytu produkcji
rolnej z uwagi na sasiedztwo miast
Opoczno i Tornaszow Mazowiecki.

7. Z uwagi na fachowosc znacznej czesci
rolnikow, mozliwosc uzyskiwania
dobrych efektow w produkcji rolnej.

8. Rozwoj chowu bydla mi^snego.
9. Mozliwosc aktywizacji zasobow pracy

w ramach form organizo\vanych przez
samorzad gminny.

10. Mozliwosc stalego zatrudnienia czesci
mieszkancow gminy w rozwijajacych
sie zakladach pracy.

11. Mozliwosc pozyskania z zewnatrz
srodkow finansowych na realizacje
zadari - rozwiazywanie problemow
spolecznych m.in. Fundusze UE.

12. Pozyskanie inwestorow, tym samym
tworzenie nowych miejsc pracy.

13. Zmniejszenie bezrobocia, a tym samym
zmniejszenie liczby osob korzystaj^cych
z pomocy spolecznej, wzrost dochodow
gminy.

14. Poczucie wzrostu wlasnej wartosci,
15. Wzrost poczucia stabilizacji

ekonomicznej (spadek emigracji ludzi
mlodych, wyksztalconych do miast, do
innych panstw).

16. Zape\vnienie specjalistycznych uslug
medycznych przy wykorzystaniu
istniej^cego zaplecza, ktore mozna
zmodernizowac i doposazyc.

17. Zmiana stylu zycia, spedzania wolnego
czasu.

18. Zmiany prawne dotyczace:
• pomocy spolecznej
• kultury-edukacji

19. Dofinanso\vanie edukacji dzieci
i mlodziezy - stypendia i wyprawki.

20. Informacje prasowe i ksiazkowe
dotyczace osi^gniec Gminy - dalszy
rozwoj Internetu.

21. Rozwoj osadnictwa (budownictwo
mieszkaniowe).

6. Z uwagi na slabe gleby i rozdrobnienie
gospodarstw wystepuje brak
mozliwosci osi^gania \vystarczaj^cych
dochodow z produkcji rolnej
gwarantujacych utrzymanie rodziny
i inwestowanie w rozwoj i doskonalenie
produkcji rolniczej.

7. Niekorzystne regulacje pra\vne.
8. Brak pozytywnych \vartosci \vsrod

mlodego pokolenia.
9. Szybko zmieniajace sie przepisy prawne

(brak spojnosci, luki pra\vne).
10. Wygodnictwo niektorych grup

spolecznych (rezygnacja z ofert pracy).
ll.Niz demograficzny (mlode

malzenstwa).
12. Brak motywacji wsrod mieszkanco\

czyli powodu do zmiany.
13. Brak wiary na zmiany - biernosc.
14. Wyludnienie z powodow

ekonomicznych.
15. Brak mozliwosci szybkiej komunikacji

ograniczajacej dojazd do specjalistow
i odwrotnie.

16. Uleganie wplywom medio\v.
17. Drozsze niektore uslugi - brak

konkurencji.
18. Czesciowa zaleznosc Gminy

od inwestorow.
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Vl.Zadania podlegajace poprawie sytuacji na terenie Gminy Slawno

1. Lista za daii
Przedstawiona Grninna Strategia Rozwiazywania Problernow Spolecznych, obejmuje
teren gminy Slawno. Cele i zadania realizowane bedq przy \vspolpracy
ze spolecznoscia^ lokalna oraz instytucjami i organizacjami, takimi jak :
• Jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego szczebla gminnego,
powiatowego i wojewodzkiego w tym Osrodek Pornocy Spolecznej, Gminny
Osrodek Kultury, Szkoly Podstawowe i Publiczne Gimnazja;
• Gminna Komisja Rozwiazywania Problemow Alkoholowych;
• Osrodki Zdrowia z terenu Gminy;
• Komisariat Policji;
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie-Osrodek Inter\vencji Kryzysowej

i Poradnictwa Rodzinnego;
• Powiatowy Urzad Pracy;
• Uczniowskie Kluby Sportowe;
• Ludowe Uczniowskie Kluby Sportowe;
• Kola Gospodyn Wiejskich;
• Organizacje Koscielne;
• Ochotnicze Straze Pozarne;
• Stowarzyszenia.

Zadaniem strategii bedziem.in.:
• zaspokojenie potrzeb spolecznosci lokalnej;
• zapewnienie powszechnego dostepu do inforrnacji o mozliwosciach uzyskania
wsparcia dla wszystkich grup docelowych na terenie Gminy Slawno;
• zapewnienie czytelnej inforrnacji o kryteriach oceny i wyboru projektow
oraz obowiazujacych w tym zakresie procedurach;
• zapewnienie biezacego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze
pomocy wspolnotowej dla poszczegolnych projektow i rezultatach dzialan
na poziomie gminy;
• zapewnienie wspolpracy z instytucjami zaangazowanymi w monitorowanie
i realizowanie Strategii w zakresie dzialan informacyjnych i promocyjnych poprzez
wymian^ inforrnacji i wspolne przedsi^wziecia;
• inicjowanie dodatkowych dzialan promocyjnych o zasi^gu lokalnym.

Powyzsze zadanie bed^ realizowane przez Wojta Gminy, jak rowniez pozostalych
pracownikow Urz^du Gminy i jednostek podleglych poprzez wykorzystanie
nast^pujacych instrumentov^:
• dzialania w ramach realizacji projektow;
• seminaria, spotkania, prezentacje;
• informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentow;
• broszury informacyjne, ulotki, plakaty, reklamy i inne materialy;
• serwisy internetowe;
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• wspolpraca z mediami - radio, prasa, telewizja o zasiegu lokalnym
i regionalnym.

Realizacja zadan odbywac sie bedzie w ci^gu najblizszych lat, a ich powodzenie
zalezy od scislej wspolpracy tych podmiotow, oraz srodkow finansowych, ktore
zostana^ przeznaczone na ich urzeczywistnienie. Urzqd Gminy przeznaczy
na realizacje dzialan srodki wlasne, a ponadto ubiegac sie bedzie o dofinansowanie
z innych zrodel. Skutecznosc realizacji zadan gwarantuja okreslone warunki,
a mianowicie:
• konsekwentne wdrazanie w zycie zaplanowanych zadan;
• dzialania na rzecz pozyskania dodatkowych srodkow z innych zrodel niz budzet

samorzqdu;
• uswiadomienie spolecznosci lokalnej znaczenia realizacji zaplanowanych

przedsiewziec;
• upowszechnianie celow i zadan wsrod mieszkaricow gminy.

Cel strategiczny 1.

Ogmniczenie zjawiska bezrobocia i niezaradnosci zyciowej mieszkancow gminy

Cele szczegotowe:

1.1. Wspoludzial w zakresie posrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego osob
bezrobotnych.

1.2. Pomoc osobom i rodzinom zagrozonym dysfunkcjami, w szczegolnosci
spowodowanych brakiem zatrudnienia czy niepeinosprawnoscia.

1.3. Zwiekszenie dostepnosci do pomocy terapeutycznej dla rodzin z problemami
uzaleznienia i w^spoluzaleznienia.

1.4. Wspolpraca i wspieranie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych
zajmujacych si§ w szczegolnosci problemami uzaleznienia, przemocy,
niedostosowania spolecznego, braku umiejetnosci radzenia sobie z problemami.

Cel strategiczny 2.

Podniesienie poziomu integracji spolecznej

Cele szczegotowe:

2.1. Rozszerzenie oferty uslug na rzecz ludzi starszych i niepelnosprawnych.

2.2. Promowanie aktywnego trybu zycia poprzez wspieranie roznych form
dzialalnosci i inicjatyw spolecznych.

2.3. Wlaczenie osob biernych spolecznie do aktywnego zycia w lokalnej spolecznosci.
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2.4.Integrowanie osob niepelnosprawnych ze srodowiskiem i umozliwienie pelnego
uczestnictwa w zyciu spolecznym poprzez rn.in. prac£ socjalnq z osobarni
niepelnosprawnymi.

2.5.Usprawnienie spoleczne osob niepelnosprawnych.

Cel strategiczny 3.

Zwi^kszenie oferty uslug medycznych, dost^pu do badah profilaktycznych
i profilaktyki uzaleznien.

Cele szczegolowe:

3.1. Udost^pnienie osobora i rodzinorn dost^pu do bezplatnego poradnictwa
specjalistycznego.

3.2. Udzielanie pomocy osobom i rodzinom pomocy na zasadach okreslonych
w ustawie o pomocy spolecznej.

33. Wspolpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Osrodkiem Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego oraz Poradniq Psychologiczno-pedagogiczn^.

3.4. Tworzenie warunkow moty\vujqcych ograniczenie spozywania napoj6\
alkoholowych.

3.5. Dzialalnosc profilaktyczna w zakresie rozwi^zywania problemo\ alkoholowych
i przeciwdzialania narkomanii.

3.6. Dzialalnosc edukacyjno-informacyjna w zakresie rozwiqzywania problemow
alkoholowych, przeciwdzialania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Cel strategiczny 4.

Organizowanie czasu \volnego dzieci i mlodziezy

Cele szczegolowe:

4.1. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i mlodziezy.

4.2. Dzialania wspierajqce alternatywne formy spedzania czasu wolnego.

4.3. Wspieranie edukacji wczesnoszkolnej poprzez tworzenie placowek
zapewniajqcych opiek^ nad dziecmi w \vieku przedszkolnym.

4.4. Propagowanie przez szkoly pozytywnych zachowari, tolerancji oraz
alternatywnych form spedzania czasu wolnego.
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4.5. Rozszerzenie zakresu dodatkowych zajec pozalekcyjnych, kol zainteresowari,
kol edukacyjnych, kol zainteresowan oraz dofinansowanie klubow sportowych.

Cel strategiczny 5.

Wspieranie podstawowych funkcji rodziny

Cele szczegolowe:

5.1 Pobudzanie aktywnosci \vlasnej rodziny - osob korzystajqcych z pomocy przy
rozwi^zywaniu problemow.

5.2. Prowadzenie wszechstronnej pracy z rodzinq i wykorzystanie roznorodnych
metod i technik.

5.3. Pomoc rodzinom w pelnieniu funkcji wychowawczych.

Gmina Slawno jest gmina, ktora inwestuje w swoj rozwoj. Przy realizacji wielu
przedsiewziec wykorzystuje nie tylko srodki wlasne, ale rowniez srodki zewnetrzne.
Zgodnie z zamierzeniami polityki panstwa oraz programow unijnych, dazy
do zniwelowania roznic jakie powstaty miedzy regionami w Polsce i Europie.
Dzialania te zmierzajc| w kierunku podniesienia konkurencyjllosci gminy, a co za tym
idzie do zachecenia inwestorow do lokowania kapitalu na ziemi opoczyhskiej.
Znaczna cz§sc dzialan ukierunkowana jest rowniez na zainteresowariie ofertq
turystycznsi Gminy, a przez to na rozwoj drobnej przecisiebiorczosci, w tym
agroturystyki. Ponadto Gmina w swych dzialaniach d^zy do rozwoju infrastruktury
lokalnej poprzez budowe kanalizacji, wodociagow, drog itp. oraz do rozwoju samych
mieszkancow m.in. przez organizacj^ szkolen w ramach srodkovv pozyskanych
z EPS, budowe systemow informacyjnych, a takze przez rozbudowe oferty
kulturalnej i rekreacyjno-turystycznej.

2. Kryteria okreslaj^ce hierarchly \vartosci

Niniejszy rozdzial prezentuje harmonogram realizacji optymalnie dobranego
pakietu dzialan (zarowno pod wzgledem potrzeb strategicznych, jak i mozliwosci
finansowania) ulozony tak, aby najlepiej wykorzystac dostepne srodki (wlasne
i zewnetrzne) przy zalozeniu mozli\vie najkrotszych cykli realizacji. Dla zape\vnienia
optymalnego doboru pakietu wsrod mieszkancow gminy przyj^to nastepujace
kryteria waznosci :
• problemy spoleczne dzieci i mlodziezy,
• problemy wobec rodzin,
• problemy spoleczne osob starszych,

Zaklada sie, ze w Gminie Slawno harmonogram dzialan bedzie ukladany
zgodnie z w/w list^.
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VII. Oczekiwane wskazniki osi^gniec realizacji Gminnej Strategii
Rozwiazywania Problemow Spolecznych

1. Zwiekszenie aktywnosci wlasnej osob/rodzin w poprawie wlasnej sytuacji.
2. Spadek bezrobocia.
3. Ograniczeni liczby osob korzystajqcych z pomocy spolecznej
4. Odciqzenie rodzin os6b niepelnosprawnych od ciqzqcych na nich obowi^zkach.
5. Poszanowanie godnosci czlowieka niepelnosprawnego przez spolecznosc lokalnq.
6. Zwiekszenie uczestnictwa w tym osob niepelnosprawnych, starszych w roznych

formach doskonalenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji.
7. Wzrost zatrudnienia osob niepelnosprawnych.
8. Uswiadomienie poczucia wlasnej wartosci.
9. Dokonywanie wlasciwych \vyborow zycio\vych.
10. Poszanow^anie innych.
11. Zwiekszenie uczestnict\va spolecznosci lokalnej (dzieci, mlodziezy, osob
starczych) w zyciu spoleczno-kulturo\vym.
12. Wzrost sprawnosci fizycznej.
13. Wzrost integracji spolecznej.
14.Ograniczenie spozywania napojow alkoholowych w szczegolnosci przez

rnlodziez.
15. Zmniejszenie przemocy i agresywnych zachowan.
16. Poprawa jakosci zycia.

Finalnyni wskaznikiem osi^gniec realizacji Gminnej Strategii Rozwi^zywania
Problemow Spolecznych bedzie wskaznik zadowolenia spolecznego.

Realizacja Strategii wplynie przede wszystkim na konstruktywne
zagospodarowanie czasu wolnego najmlodszej grupy mieszkancow, zmniejszenie
stopy bezrobocia, na Zwiekszenie szans na rynku pracy osob zagrozonych
wykluczeniem spolecznym i osob niepelnosprawnych, polepszenie jakosci zycia,
oraz wzrost poczucia bezpieczenstwa.

Wszystkie zadania przyjete do realizacji w ramach Strategii Rozwi^zywania
Problemow Spolecznych objete zostana^ monitoringiem, ktory dostarczy danych
obrazujqcych postep we wdrazaniu programu oraz umozliwi ocen§ jego wykonania
przy uwzglfdnieniu efektow natychmiastowych jak rowniez \vykraczaj^cych poza
natychmiastowe efekty. Oddzialywanie moze odnosic sie do efektow zwiqzanych
bezposrednio z podjetym dzialaniem, ale pojawiajqcych sie po pewnym czasie oraz
do efektow dlugookresowych, oddzialuj^cych na szersz^ populacje i posrednio tylko
\vynikaj^cych ze zrealizowanego dzialania.

VIII. System wdrazania Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemow
Spolecznych

System wdrazarda Gminnej Strategii Rozwiqzywania Problemow Spolecznych
jest realizowany w oparciu plaiiy dzialania poszczegolnvch sektorow - realizatorow
Strategii.
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Poszczegolne projekty bedcj wdrazane w oparciu o zasady wydatkowania
srodkow wg zrodel ich pochodzenia.

Realizacje i koordynacje wdrazania Strategii Rozwicjzywania Problemow
Spolecznych prowadzi Wojt Gminy Slawno, pod nacizorem Rady Gminy.

Realizacja poszczegolnych zadari prowadzona bedzie przez Wojta Gminy
Slawno przy pomocy pracownikow Urzedu Gminy Slawno i podleglych jednostek.
Instytucja wdrazajaxa Strategic jest odpowiedzialna za:
• przygotowywanie harmonogramu dzialania- realizacji, z uwzglednieniem

wydatkow na realizacje zadania,
• monitorowanie wdrazania poszczegolnych etapow Strategii.

IX. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAN GMINNEJ STRATEGII
ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW SPOLECZNYCH NA LATA
2016-2020

Lp, Cele strategiczne Cele szczegoto\ve Terrain realizacji
1. Cel strategiczny 1.

Ograniczenie zjawiska
bezrobocia
i niezara.cln.osci zyciowej
mieszkancow gminy.

1.1. Wspoludzial w zakresie
posrednictwa pracy i doskonalenia
zawodowego osob bezrobotnych.
1.2. Pomoc osobom i rodzinom
zagrozonym dysfunkcjami
w szczegolnosci spo\vodowanych
brakiem zatrudnienia czy
niepelnosprawnosci.
1.3. Zwiekszenie dostepnosci
do pomocy terapeutycznej dla rodzin
z problemami uzaleznienia
i \vspoluzaleznienia.
1.4. Wspolpraca i \vspieranie
dzialalnosci instytucji, stowarzyszen
i osob fizycznych zajmujqcych sie
w szczegolnosci problemami
uzaleznienia, przemocy,
niedostosowania spolecznego, braku
umiejetnosci radzenia sobie
z problemami.

2016-2020
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2.

3.

4.

Cel strateeicznv 2.

Podniesienie poziomu
integracji spotecznej

Cel strategicznv 3.

Zwiekszenie oferty uslug
medycznych, dostepu do
badari profilaktycznych i
profilaktyki uzaleznieri

Cel strategicznv 4.
Organizowanie czasu
wolnego dzieci

2.1. Rozszerzenie oferty uslug
na rzecz ludzi starszych
i niepelnosprawnych.
2.2. Promowanie aktywnego trybu
zycia poprzez wspieranie roznych
form dzialalnosci i inicjatyw
spolecznych.
2.3.Wl^czenie osob biernych
spolecznie do akty wnego zycia w
lokalnej spolecznosci.
2.4. Integrowanie osob
niepelnosprawnych ze srodo\viskiem
i umozliwienie pelnego uczestnictwa
w zyciu spolecznym poprzez prace
socjalna z osobami
niepelnospra^wnymi.
3.1. Udostepnienie osobom
i rodzinom dostepu do bezplatnego
poradnict\va specjalistycznego.

3.2. Udzielanie osobom i rodzinom
pomocy na zasadach okreslonych
w ustawie o pomocy spolecznej.
3.3. Wspolpraca z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie,
Osrodkiem Interwencji Kryzyso\vej
i Poradnictwa Rodzinnego oraz
Poradni^ Psychologiczno-
Pedagogiczn^.
3.4.Tworzenie warunkow
motywujacych ograniczenie
spozywania napojow alkoholowych.
3.5 .Dzialalnosc profilaktyczna
w zakresie rozwiazywania
problemow alkoholowych
i przeciwdzialania narkomanii.
3.6. Dzialalnosc edukacyjno-
informacyjna w zakresie
roz\vi^zywania problemo\
alkoholowych, przeciwdzialania
narkomanii i przemocy w rodzinie.

4.1. Organizowanie wypoczynku
letniego i zimowego dzieci
i mlodziezy.

zgodnie
z

zapotrzebowaniem

2016-2020

zgodnie
z

zapotrzebowaniem

2016-2020

ferie zimowe
i letnie
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i mlodziezy 4.2. Dzialania wspierajqce
alternatywne forrny spedzania czasu
wolnego.
4.3. Wspieranie edukacji
wczesnoszkolnej poprzez tworzenie
placowek zapewniaj^cych opieke
nad dziecmi w wieku
przedszkolnyrn.

4.4. Propagowanie przez szkoly
pozytywnych zachowari, tolerancji
oraz alternatywnych form spedzania
czasu wolnego.
4.5. Rozszerzenie zakresu
dodatkowych zajec pozalekcyjnych,
kol zainteresowari, kol edukacyjnych,
kol zainteresowan i dofinansowanie
klubow sportowych.

praca ciijgla

w ciijgu roku
szkolnego

5. Cel strategiczny 5.
Wspieranie
podstav^o\vych funkcji
rodziny.

5.1. Pobudzanie aktyvvnosci wiasnej
rodziny - osob korzystaj^cych
z pornocy przy rozwiqzywaniu
problemow.
5.2. Prowadzenie wszechstronnej
pracy z rodzinq i wykorzystanie
roznorodnych metod i technik.
5.3. Pomoc rodzinom w pelnieniu
funkcji wychowawczych.

zgodnie
z

zapotrzebowaniem

X. Sposoby monitorowania i oceny efektow realizacji Gminnej
Strategii Rozwi^zywania Problemow Spolecznych

Kluczowe znaczenie w monitoringu i stymulowaniu realizacji Strategii
posiadac bedzie jednostka prowadzqca dane dzialanie. Glov^n^ jej rolq bedzie
monitoro\vanie przebiegu zadan zawartych w planie oraz ewentualnq interwencj^
w przypadku stwierdzenia opoznien lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji
zadania.
Narzedziami monitoringu w szczegolnosci bedq:

• sprawozdania z realizacji-etapu dzialania,
• opinie o realizacji Strategii w czasie zebran wiejskich oraz zebran

poszczegolnych grup spoleczno-zawodowych,
• sygnaly ze srodowiska i instytucji wspolpracuj^cych.

Realizacja Strategii poddawana bedzie biez^cej ocenie. Biorqc pod uwage,
ze niniejsza Strategia Rozwiqzyv/ania Problemow Spolecznych jest otwartym planem
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dzialari Gminy istnieje mozliwosc podejmowania dodatkowych realizacji zgodnie
z zapotrzebowaniem srodowiska. Ewentualne opracowanie- aktualizacji strategii
oraz planu poszczegolnych zadari bedzie odbywaio sie na drodze konsultacji
ze spolecznosci^ lokalnq, lokalnymi organizacjarni i przedsiejbiorcami.

mgri
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