
UCHWAŁA NR XLVI/505/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1372 i 1834), art. 16 b, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 i 2270, Dz. U. z 2022 r. poz.1), Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025, 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Piotr Czok 
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Wprowadzenie  

Rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym z kluczowych zadań, jakie stoją przed 

administracją publiczną wszystkich szczebli. 

Diagnoza rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w dłuższej 

perspektywie jest niezbędnym warunkiem efektywnej realizacji polityki społecznej w gminie. Natomiast 

określenie misji oraz wyznaczenie celów strategicznych i działań, powinno w znaczny sposób przyczynić się 

do rozwiązania wielu problemów społecznych oraz ograniczyć negatywne skutki społeczne. Dokument ten 

stanowi, zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 

przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do integracji społecznej. Bazą do opracowania 

diagnozy społecznej zawartej w Strategii są materiały i analizy statystyczne głównie za 2017, 2018, 2019 oraz 

2020 rok, gromadzone przez instytucje, takie jak Urząd Miejski w Gogolinie, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gogolinie, jednostki organizacyjne Gminy Gogolin, Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, czy baza 

danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). 

Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, 

co spowodowane jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności. W celu ich realizacji 

powstały bądź zostały znowelizowane akty prawne, a wśród nich art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z 

grup szczególnego ryzyka. 

Funkcjonowanie polityki społecznej w gminie oparte na długofalowym planowaniu i przejrzystych 

celach pomaga zarządzać sferą społeczną oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Pozwala na 

zintegrowanie i skoordynowanie działań różnych instytucji i podmiotów działających w obszarze polityki 

społecznej (jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, podmiotów polityki społecznej, gospodarki, 

rynku pracy i zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych). Jednym z podstawowych narzędzi służących 

jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, która zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym powinna zawierać w szczególności: 

• diagnozę sytuacji społecznej, 

• prognozę zmian w zakresie objętym strategią  

oraz określać: 

• cele strategiczne projektowanych zmian, 

• kierunki niezbędnych działań, 

• sposób realizacji strategii i jej ramy finansowe, 

• wskaźniki realizacji działań. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem definiującym najważniejsze 

kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Gminy Gogolin. 

Wskazuje ona obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania planowanych 

zadań. W celu osiągania rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu 

monitoringowi i okresowej ewaluacji. W Strategii uwzględniono zakres problematyki społecznej, który ma 

swoje źródło w regulacjach normatywnych. W przedstawionym kontekście planowaniem strategicznym objęto 

następujące dziedziny:  

 polityka prorodzinna, wspierania rodziny i pomoc społeczna. 

 promocja i ochrona zdrowia. 

 wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. 

 edukacja publiczna.  

 przeciwdziałanie bezrobociu. 

 kultura, kultura fizyczna oraz turystyka. 

 aktywność obywatelska. 
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1. PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA STRATEGII 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem uwarunkowanym prawnie. 

Obowiązek jej przygotowania wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej. Na treść i realizację Strategii mają również wpływ inne akty prawne. Należą do nich: 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych; 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji Strategii może zachodzić potrzeba odwołania się 

również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej czy 

budownictwa socjalnego.  

1.1 Uwarunkowania strategiczne i programowe  

WYMIAR KRAJOWY  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym 

polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku, w którym odzwierciedlenie znajdują określone w 

filarze „rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony” postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030. Strategia jest punktem odniesienia dla Umowy Partnerstwa na 

lata 2021-2027, będąc zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów 

społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy 

prowadzenia polityki regionalnej, zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz regionalne. Kładzie 

nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego różnych obszarów, głównie miejskich i wiejskich. W strategii przewidziano skuteczniejszą 

identyfikację potrzeb rozwojowych wszystkich obszarów kraju, a także efektywniejsze rozpoznanie zasobów 

jakimi dysponują, wskazanie wyzwań i barier rozwojowych. Takie podejście ma się przełożyć na lepsze 

dopasowanie narzędzi interwencji (np. programów) do możliwości i potencjałów rozwojowych poszczególnych 

obszarów kraju. 

 

WYMIAR REGIONALNY  

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016-2025  

Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2016–2025 obejmuje następujące obszary 

życia społecznego:  

  wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzin w kryzysie, dzieci i młodzieży 

umieszczonej w pieczy zastępczej oraz opuszczającej jej instytucje (zadania w tym zakresie regulują 

ustawy: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o 

przeciwdziałaniu narkomanii, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych);  
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 wsparcie osób starszych (ustawy: o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o ochronie zdrowia psychicznego, o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie);   

 wsparcie osób niepełnosprawnych i wyrównanie szans życiowych osób z niepełnosprawnościami 

(ustawy: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  

o zatrudnieniu socjalnym, o przeciwdziałaniu bezrobociu i instytucjach rynku pracy, o pomocy 

społecznej); 

 włączenie społeczne (ustawy: o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, o zatrudnieniu socjalnym, o pomocy społecznej);  

 rozwój ekonomii społecznej (ustawy: o zatrudnieniu socjalnym, o spółdzielniach socjalnych, o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  

WYMIAR LOKALNY  

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2025, która inicjuje 

realizowanie działań we współpracy z wydziałami i jednostkami powiatowymi, jak również angażuje jednostki 

gminne, podmioty pozarządowe i prywatne przy jednoczesnym uwzględnieniu celów i kierunków działań 

wynikających z dokumentów strategicznych o zasięgu europejskim (Unii Europejskiej), krajowym i 

regionalnym. Cele określone w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 

2025mają swoje odzwierciedlenie w obszarach dot. sprawnej i integrującej polityki społecznej, usprawnienia 

zadań w obszarze polityki społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu i promocji zatrudnienia.  

1.2 Materiały badawcze 

W celu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025 

wykorzystano następujące materiały badawcze: 

- analizę materiałów zastanych, czyli informacji zgromadzonych w celach administracyjnych i 

sprawozdawczych, udostępnionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie / Centrum Usług 

Społecznych w Gogolinie,  

- dane statystyczne udostępnione przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Gogolinie umożliwiły dokonanie 

analizy struktury demograficznej w gminie, 

- dane statystyczne udostępnione przez jednostki organizacyjne Gminy Gogolin,  

- dane statystyczne - bank danych statystycznych (GUS), 

- dane statystyczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. 

 2.  CHARAKTERSTYKA GMINY GOGOLIN  

Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim, w 

odległości 25 km na południe od Opola. Ogólna powierzchnia gminy i miasta wynosi około 101 km2, co 

stanowi 22,9% powierzchni powiatu krapkowickiego. Miasto Gogolin zajmuje natomiast 20,8% powierzchni 

gminy. Gmina Gogolin sąsiaduje z następującymi gminami: Tarnów Opolski, Izbicko, Strzelce Opolskie, 

Zdzieszowice, Krapkowice. Sieć osadniczą gminy tworzą: miasto Gogolin i 9 wsi sołeckich: Chorula, Malnia, 

Odrowąż, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Dąbrówka, Zakrzów, Obrowiec. 

Gmina posiada dogodne położenie komunikacyjne. Na jej terenie znajduje się bezpośredni zjazd z 

autostrady A4 oraz drogi wojewódzkie nr 409 oraz 423. Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, Gmina 

usytuowana jest przy szlaku żeglugowym na Odrze. Dużym atutem komunikacyjnym jest także przebiegająca 

przez Gogolin magistrala kolejowa relacji Kraków – Wrocław – Szczecin oraz lądowiska dla samolotów 

(EPKN) w Kamieniu Śląskim. 

Struktura demograficzna, będąca rezultatem procesów demograficznych w przeszłości, determinuje 

kształtowanie się zjawisk demograficznych i społecznych w przyszłości. Rozpoznanie istotnych cech, zjawisk i 

procesów społecznych jest także kontekstem dla weryfikacji kierunków dotychczasowych działań na rzecz 

Id: EE416001-39EA-4733-827E-B46F08B97040. Podpisany Strona 5



rozwiązywania problemów społecznych, a co za tym idzie umożliwia wnioskowanie dotyczące wymaganych w 

tym zakresie zmian, zarówno w odniesieniu do skali interwencji, jak i jej rodzaju.  

 

2.1 Sytuacja demograficzna Gminy Gogolin 

  

Podstawowym celem diagnozy społecznej Gminy Gogolin jest zaprezentowanie stanu i trendów zmian 

w strukturze demograficznej społeczności lokalnej. Struktura demograficzna, będąca rezultatem procesów 

demograficznych w przeszłości, determinuje kształtowanie się zjawisk demograficznych i społecznych 

w przyszłości. Rozpoznanie istotnych cech, zjawisk i procesów społecznych jest także kontekstem dla 

weryfikacji kierunków dotychczasowych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, a co za tym 

idzie umożliwia wnioskowanie dotyczące wymaganych w tym zakresie zmian, zarówno w odniesieniu do skali 

interwencji, jak i jej rodzaju. 

Według danych Urzędu Miejskiego w Gogolinie na dzień 31 grudnia 2020 r. ogólna liczba osób 

zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Gminie Gogolin wyniosła 12 077 osób, z tego w mieście Gogolin 

zameldowanych było ogółem 6 437 osób, natomiast 5 640 osób zameldowanych było na terenie miejscowości 

wiejskich, które wchodzą w skład gminy.  

 

Liczba mieszkańców Gminy Gogolin na przestrzeni lat 2017 – 2020 

 

Liczba mieszkańców 

gminy Gogolin 
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

miasto Gogolin 6382 6412 6424 6437 

Chorula 582 566 568 568 

Dąbrówka 185 181 180 183 

Górażdże 809 817 805 790 

Kamień Śląski 1323 1322 1307 1288 

Kamionek 634 638 632 615 

Malnia 715 704 712 714 

Obrowiec 495 485 489 484 

Odrowąż 562 571 572 584 

Zakrzów 427 434 426 414 

wsie razem 5732 5718   5691 5640 

Gmina razem 12114 12130    12155 12077 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie 
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Wykres – opracowanie własne - liczba mieszkańców Gminy Gogolin na przestrzeni lat 2017-2020 

 

Liczba urodzeń i zgonów na przestrzeni lat 2017-2020 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 

W liczbach bezwzględnych 

Ogółem 

2017 139 137 +2 

2018 160 132 +28 

2019 127 131 -4 

2020 124 176 -52 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie 

 

 

Wykres – opracowanie własne- dane dot. urodzeń i zgonów w Gminie Gogolin na przestrzeni lat 2017-2020  
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Liczba ludności gminy Gogolin w podziale na miasto i wieś wg stanu na 31.12.2020 r. 

  
w tym  kobiet 

w tym mężczyzn 

Miasto Gogolin 6437 53,30 % 3360 3073 

Obszar wiejski 

gminy 
5608 46,57% 2927 2681 

Ogółem 12077 100 % 6287 5754 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie   

 

Wykres - liczba ludności Gminy Gogolin w podziale na płeć i teren zamieszkania stan na 31.12.2020 r.  

Ludność według ekonomicznych grup wieku w Gminie Gogolin (stan na 31.12.2020 r.): 

Wiek przedprodukcyjny (0 -17 lat) - udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców 

ogółem: 

   
    w tym kobiet 

w tym mężczyzn 

Miasto Gogolin 1189 9,84 % 599 590 

Obszar wiejski gminy 963 7,97 % 444 519 

Ogółem 2152 17,81 % 1043 1109 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie 

Wiek produkcyjny (kobiety 18 - 60 lat, mężczyźni 18 - 65 lat) - udział mieszkańców w wieku produkcyjnym            

w liczbie mieszkańców ogółem: 

  w tym kobiet w tym mężczyzn 

Miasto Gogolin 4048 33,52 % 1958 2090 

Obszar wiejski gminy 3636 30,10 % 1779 1857 

Ogółem 7684 63,62 % 3737 3947 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie 

kobiety na 
wsi  
24% 

kobiety w 
mieście  

28% 

mężczyźni na 
wsi  
22% 

mężczyźni w 
mieście  

26% 
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Wiek poprodukcyjny (kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat) - udział mieszkańców  

w wieku poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców ogółem: 

   w tym 

kobiet 

w tym 

mężczyzn 

Miasto Gogolin 1198 9,92  % 805 393 

Obszar wiejski 

gminy 
1010 8,36 % 705 305 

Ogółem 2208 18,28 % 1510 698 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie 

Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Gogolin (stan na 31.12.2020 r.) 

Wiek Liczba mężczyzn Liczba kobiet Ogółem 

0-2 207 172 379 

3 68 55 123 

4-5 121 137 258 

6 69 81 150 

7 57 71 128 

8-12 296 287 583 

13-15 177 150 327 

16-17 114 90 204 

18 48 55 103 

19-65 3899                          0 3899 

19-60 0 3680 3682 

powyżej 65 698 0 698 

powyżej 60 0 1510 1510 

Razem 5754 6287 12044 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Gogolinie  

 

Migracje 

Lata 

Migracje wewnętrzne Migracje zagraniczne 

Ogólne saldo migracji 
napływ odpływ saldo imigracje emigracje saldo 

2017 184 112 72 1 13 -12 -50 

2018 163 115 48 6 31 -25 23 

2019 216 148 68 5 30 -25 43 

2020 197 99 98 3 31 -28 70 

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
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3.INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

Infrastruktura społeczna to przede wszystkim instytucje świadczące usługi dla ludności danego 

obszaru. Obejmuje ona usługi w zakresie bezpieczeństwa, prawa, oświaty i nauki, kultury, służby zdrowia, 

opieki społecznej, które są podstawowymi czynnikami wpływającymi na poziom życia mieszkańców gminy 

Gogolin. 

3.1 Oświata  

W gminie Gogolin funkcjonują: 

Przedszkola: 

a) Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach, 

b) Publiczne Przedszkole nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie, 

c) Niepubliczne „Przedszkole w Ogrodzie” w Kamionku. 

 

Szkoły podstawowe w tym trzy z oddziałami przedszkolnymi: 

a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, 

b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie z oddziałami przedszkolnymi i 

filią w Zakrzowie, 

c) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni z oddziałami przedszkolnymi, 

d) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim z oddziałami 

przedszkolnymi, 

e) Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach. 

 

Licea: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie. 

 

Liczba miejsc w publicznych przedszkolach w Gminie Gogolin w roku szk. 2020/2021 

Lp. Przedszkole/oddział przedszkolny Liczba miejsc Liczba grup 

1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie 100 4 

2. Oddział zamiejscowy PP nr 1 w Górażdżach 50 2 

3. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie 50 2 

4. Odział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Malni 

75 3 

5. Odział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Kamieniu Śląskim 

50 2 

6. Odział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej 

nr 3 w Gogolinie 

94 4 

7. Filia w Zakrzowie 50 2 

Razem 469 19 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Oświaty i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

 

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gogolin uczęszcza 451 dzieci, a do Niepublicznego „Przedszkola  

w Ogrodzie” w Kamionku prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek uczęszcza 

38 dzieci. Objętych opieką przedszkolną w gminie jest 489 dzieci, a do przedszkoli  

w sąsiednich gminach uczęszcza 19 dzieci – mieszkańców gminy Gogolin. Do wszystkich szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gogolin uczęszcza 836 uczniów do 45 oddziałów. Działa także ośmiooddziałowa 

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach, do której uczęszcza 62 uczniów. W liceum 

ogólnokształcącym naukę pobiera 89 uczniów w 5 oddziałach. 
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Planowaną liczbę dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych przedstawia poniższa 

tabela: 

Jednostki 
Rok szkolny 

2020/2021 

Rok szkolny 

2021/2022 

Rok szkolny 

2022/2023 

Rok szkolny 

2023/2024 

Rok szkolny 

2024/2025 

Publiczne szkoły 

podstawowe na terenie 

gminy Gogolin 

836 868 856 863 928 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Oświaty i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie   

 

Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w latach 2020-2025 przedstawia poniższa tabela: 

Źródło danych: dane statystyczne Wydziału Oświaty i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

 

Gmina Gogolin dysponuje maksymalnie 469 miejscami w publicznych przedszkolach,  

co oznacza, że aby objąć opieką przedszkolną wszystkie dzieci uprawnione do tej opieki należy zwiększyć 

liczbę miejsc w przedszkolach szczególnie w mieście Gogolinie. 

W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gogolin działa żłobek 

„Bajkowa Kraina” prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena” s.c. Usługi 

Pielęgniarskie. Żłobek dysponuje 40 miejscami i wszystkie są w pełni wykorzystane. Żłobek otrzymuje dotację 

celową na każde dziecko objęte opieką zamieszkałe na terenie Gminy Gogolin, która wynosi 500 zł. Od 2018 r. 

na mocy podpisanych porozumień Gmina Gogolin refunduje także cześć kosztów pobytu dzieci zamieszkałych 

na terenie Gminy Gogolin, które uczęszczają do żłobków znajdujących się na terenie innej gminy. 

3.2 Kultura 

Kultura w Gminie Gogolin skupia się wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, który prowadzi 

szeroką działalność w sferze organizacji życia kulturowego. Podstawowym celem działalności Gminnego 

Ośrodka Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej Gminy Gogolin. Realizuje zadania w dziedzinie 

wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność, zgodną z potrzebami 

Gminy Gogolin, promuje aktywne uczestnictwo w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.  

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej 

oraz zainteresowania sztuką; 

3) prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej; 

4) gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej; 

5) inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury; 

6) tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i 

artystycznego; 

Rok 

2020/2021 

Rok 

2021/2022 

Rok 

2022/2023 

Rok 

2023/2024 

Rok 

2024/2025 

6 latki – 144 6 latki – 113 6 latki – 141 6 latki – 101 6 latki – 142 

5 latki – 113 5 latki – 141 5 latki – 101 5 latki – 142 5 latki – 115 

4 latki – 141 4 latki – 101 4 latki – 142 4 latki – 115 4 latki – 120 

3 latki – 101 3 latki – 142 3 latki - 115 3 latki - 120 3 latki - 119 

Razem: 499 Razem: 497 Razem: 499 Razem: 478 Razem: 496 
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7) działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej; 

8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb 

kulturalnych i społecznych mieszkańców; 

9) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą; 

10) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę; kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego 

współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego; 

11) prowadzenie i nadzór nad Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie im. Jerzego Lipki oraz świetlicami 

młodzieżowymi w Malni, Odrowążu, Choruli, Gogolinie-Strzebniowie, Zakrzowie, Kamieniu Śl., Kamionku, 

Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli i Odrowążu i Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie. 

12) inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym organizacja 

imprez kulturalnych o zasięgu gminnym; 

13) prowadzenie nieobozowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym wycieczek turystyczno – 

krajoznawczych. 

Obszar działań kulturalnych GOK-u: 

1) Gminne Centrum Kultury w Gogolinie będące główną siedzibą utworzone w maju 2013 r.;  

2) Filie GOK-u świetlice młodzieżowe w Odrowążu, Malni, Choruli, Górażdżach, Kamieniu Śl. Kamionku, 

Strzebniowie, Zakrzowie, gdzie są zatrudnieni specjaliści ds. kultury;  

3) Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gogolina oraz zespoły Mażoretki i HIP HOP;  

4) Koncerty i imprezy plenerowe (obchody miasta, koncerty, dożynki, odpusty, festyny); 

5) Klub Seniora zrzeszający seniorów Gminy Gogolin. 

Celem działalności Klubu Seniora jest: 

 poprawa jakości życia seniorów,  

 integracja i aktywizacja społeczna osób starszych, 

 promowanie nauki, edukacji, oświaty, kultury i sportu, 

 zwiększenie sprawności intelektualnej i psychicznej, 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia.  

Swoje cele realizuje poprzez organizację wycieczek, zajęć ruchowych (aerobik, nordic walking), ale również 

imprez okolicznościowych.  

Wizja Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie jest to instytucja kultury, która: 

- animuje wszelkie działania kulturalne w mieście w głównej siedzibie w GCK jak i w świetlicach 

młodzieżowych w Gminie Gogolin, będących filiami; 

- integruje społeczność lokalną, 

- zapewnia różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie uczy do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze, 

- umożliwia realizację szerokiego wachlarza potrzeb kulturalnych zarówno dzieciom, młodzieży  

i seniorom jak i turystom.  

Dzięki temu jest centrum kulturalnym Gminy Gogolin, w którym pracuje aktywny, kompetentny  

i kreatywny zespół ludzi, oparty na ustalonych zasadach kluczowych, zapisanych kodeksie etycznym GOK: 

uprzejmość i kultura, obiektywizm, kompetencja, odpowiedzialność, uczciwość, jawność, współdziałanie, 
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sumienność. GOK jest nowoczesny, wielofunkcyjny i pozbawiony barier dla osób niepełnosprawnych. Miejsce 

otwarte na wymianę doświadczeń i współpracę w oparciu o dobry przepływ informacji oraz skuteczną 

promocję naszych działań, finansowanych również ze środków zewnętrznych. Gminny Ośrodek Kultury jest 

placówką, do której chętnie się wchodzi i niechętnie z niej wychodzi. Ma być to miejsce będące ostoją dla osób 

spragnionych kultury i platformą dla grup mieszkańców niezależnie od wieku, chcących się rozwijać; bazą 

pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i kreatywnych inicjatyw kulturalnych i 

społecznych.  

Misja Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, czyli główna siedziba Gminne Centrum Kultury  

w Gogolinie i świetlice młodzieżowe na terenie gminy są miejscami aktywnymi, pobudzającymi  

do działania lokalną aktywność. Łączy a nie dzieli. Buduje mosty między odległymi sobie grupami: młodymi 

i seniorami, urzędnikami i obywatelami, mieszkańcami wsi i miasta, bogatymi i biednymi, uprzywilejowanymi 

i dyskryminowanymi. Ludzie, którzy przychodzą i będą przychodzić do GOK-u nie tylko konsumują kulturę, 

ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami, 

animatorami tego, co w GOK-u się dzieje. GOK wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do 

współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jak konkurencji, lecz jak naturalnych partnerów w swojej 

pracy. GOK jest i będzie dla ludzi, a nie ludzie dla niego. Jest i będzie podporządkowane ich potrzebom, 

pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku. Jeśli pojawi się grupa, która chce zorganizować swój własny projekt 

– pomożemy w miarę możliwości, by projekt ten mógł być wcielony w życie. Jednocześnie GOK stale, 

aktywnie poszukuje swoich odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też tych, 

którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. GOK zna mieszkańców swojej gminy, wie jacy są, gdzie 

się spotykają, potrafi twórczo wyławiać lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy. GOK proponuje 

działania łączące różne media, nie boi się przedsięwzięć międzypokoleniowych. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, szkołami, bibliotekami, niezależnymi animatorami i artystami, lokalnym biznesem, pomocą 

społeczną, policją, parafią. Jest prawdziwym centrum kulturalnego życia w mieście i gminie. Naszą misją jest 

rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i 

tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy od 

przedszkola do seniora są naszym potencjałem, a ich pomysły są motorem do działania. Chcemy sprzyjać ich 

rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do realizacji swoich pasji i poznawania nowinek kulturalnych. 

Kierunki rozwoju GOK w Gogolinie: 

- Kultura powszechnie dostępna oraz ciekawa, która będzie zaspokajała kulturalne potrzeby społeczności 

lokalnej w grupie wiekowej od przedszkola do seniora, 

- Utrzymywanie dobrej marki Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie z jego filiami jako lokalnego lidera 

w dziedzinie kultury, w którym pracuje zgrany, aktywny i doświadczony zespół, a zakres działania 

wykracza poza mury budynku, 

- Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych poprzez większą ilość projektów, 

przyciąganie sponsorów, partnerów, lokalnych liderów, 

- Pozyskanie środków na wyposażenie zaplecza kuchennego co pozwoli na organizację warsztatów 

kulinarnych, 

- Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej oraz rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego, 

- Przekształcenie świetlic młodzieżowych na wiejskie jako miejsce przyjazne dla każdej grupy wiekowej, 

- Pobudzenie do czynnego uczestniczenia w kulturze młodzieży, 

- Utworzenie ludowego zespołu pieśni i tańca w Gogolinie, 

- Pozyskiwanie środków na dodatkowe działania dla seniorów Gminy Gogolin. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie stanowi ważne ogniwo procesu edukacyjnego, 

kulturotwórczego i jest podstawowym warsztatem informacyjnym dla społeczności lokalnej gminy Gogolin.  
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Jest jednostką powołaną do rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wychowania oraz 

upowszechniania wiedzy i rozwoju kultury w szerokim znaczeniu tego słowa. 

Biblioteka jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców, oferującym bardzo zróżnicowane propozycje 

działania ukierunkowane na: dzieci, młodzież, seniorów oraz specjalne grupy zainteresowań. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie istnieje od 1949 r., a od 2001 r. działa jako samodzielna 

instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową pracuje w oparciu o roczne plany pracy.  

Biblioteka główna ma swój siedzibę w Gogolinie przy ulicy Plac Dworcowy 2. Dodatkowo na struktury 

biblioteki składają się biblioteki filialne:  

- Filia biblioteczna w Choruli,  

- Filia biblioteczna w Górażdżach,  

- Filia biblioteczna w Kamionku  

- Filia biblioteczna w Kamieniu Śląskim,  

- Filia biblioteczna w Malni. 

Do zadań biblioteki należy: 

 gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, konserwacja i ochrona materiałów bibliotecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 

 selekcja zbiorów, 

 rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,  

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci,  

 współpraca z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, naukowymi, upowszechniania kultury, 

 popularyzowanie książki czytelnictwa, 

 udostępnianie zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz 

stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

 doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, 

 realizacja programów i projektów, 

 realizacja programu Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” – spotkania z czołowymi pisarzami 

polskimi i miłośnikami książek – GBP Gogolin, Filia Malnia i Filia Kamień Śląski (zadanie 

współfinansowane przez Instytut Książki), 

 organizacja obchodów Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza, 

 organizacja ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych dla dzieci, 

 organizacja konkursu recytatorskiego i innych konkursów czytelniczych, plastycznych itp. 

 organizowanie lekcji bibliotecznych, pogadanek, głośnego czytania, prelekcji, spotkań autorskich dla 

dzieci i młodzieży, 

 organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym  

i niepełnosprawnym, 

 organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych dla seniorów 

 organizowanie innych zajęć, spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych takich jak: 

- Tydzień z Internetem, 

- Odjazdowy Bibliotekarz,  

- Cała Polska Czyta Dzieciom,  

- Pasowanie na czytelnika, itp. 

 organizacja bezpłatnego instruktażu komputerowego dla seniorów, 

 organizowanie wystaw plastyczno – literackich i innych, 

 organizowanie sesji, prelekcji, wykładów, koncertów, spotkań z ciekawymi osobowościami, autorami 

dla dorosłych, 

  prowadzenie działalności wydawniczej, 

 prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, dokumentacyjnej, popularyzacyjnej, 

wychowawczej i kulturalno – oświatowej, 

 działalność instrukcyjno – metodyczna i szkoleniowa, 
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 współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społeczno – kulturalnymi,  

 

Wizja biblioteki to: 

„Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie to nowoczesne, przyjazne lokalnej społeczności miejsce 

służące edukacji i samorealizacji, integrujące wielokulturową społeczność i służące jej rozwojowi”. 

Misja biblioteki to: 

Istniejemy po to, aby wspierać rozwój lokalnej społeczności, udostępniając nasze zbiory, podejmując 

zadania z zakresu edukacji i kultury oraz zapewniając warunki do samorealizacji i kreatywności. 

Integrujemy wielokulturową społeczność naszej gminy i budujemy społeczeństwo obywatelskie. 

Gminna Biblioteka Publiczna ma wiele mocnych stron, ale też wiele zagrożeń, które mogą być 

rzeczywistą barierą i przeszkodą w rozwoju i dobrym funkcjonowaniu biblioteki. Dlatego bardzo ważne jest, 

aby słabe strony i zagrożenia jak najbardziej zminimalizować. Nowoczesna i funkcjonalna biblioteka to taka, 

która jest przystosowana do współczesnych tendencji rozwojowych bibliotekarstwa publicznego i 

zmieniających się potrzeb wszystkich użytkowników. Powinna spełniać rolę nie tylko wypożyczalni książek, 

lecz także centrum informacyjnego i kulturalnego. Wtedy właśnie stanie się bardziej potrzebna i użyteczna dla 

lokalnej społeczności. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie w swoich planach działalności zawsze bierze pod uwagę 

rożne grupy wiekowe oraz dostosowuje swoją ofertę, tak aby każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie.  

Jeżeli chodzi o seniorów to biblioteka w swojej działalności organizuje kursy komputerowe oraz 

szkolenia jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz bankowości internetowej, aby jeszcze bardziej uwrażliwić 

seniorów na niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Organizowane są spotkania autorskie, których licznymi 

uczestnikami jest grupa 60+.  

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych i osób niepełnosprawnych i ułatwić im dostęp do 

książek i literatury, biblioteka wprowadziła dowóz książek na telefon. Zarówno w głównej placówce jak i na 

filiach, można zamówić książki telefonicznie bądź internetowo, a zamówione egzemplarze są dowożone pod 

wskazany adres.   

Dodatkowo, już na stałe do kalendarza bibliotecznych wydarzeń wpisała się organizacja nieodpłatnych, 

zimowych i letnich zajęć dla wszystkich dzieci.  

Jednym z zadań placówki jest również propagowanie czytelnictwa poprzez organizację lekcji 

bibliotecznych. Biblioteka często organizuje lekcje biblioteczne w przedszkolach i szkołach  

z oddziałami integracyjnymi, gdzie uczęszczają dzieci niepełnoprawne, które również biorą udział  

w takich zajęciach. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniowie Zespołu Placówek  

i Szkół specjalnych również są częstymi gośćmi w gogolińskiej bibliotece, gdzie uczestniczą  

w specjalnie zorganizowanych zajęciach bibliotecznych bądź warsztatach plastycznych.  

3.3 Sport  

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań 

nałożonych przez ustawodawcę. Głównymi założeniami jego działalności są: 

- rozwijanie i udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez 

sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę upowszechniania sportu; 

- świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla społeczeństwa Gminy i okolic ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

W skład Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie wchodzą następujące obiekty: 

1) pływalnia kryta w Gogolinie; 

2) pływalnia odkryta w Gogolinie (tereny rekreacyjne z torem do ślizgu wodnego, małą niecką 9/3,70 m, 

zjeżdżalnią wodną i boiskami do siatkówki plażowej); 

3) pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim; 

4) Stadion Miejski w Gogolinie z trzema trawiastymi płytami piłkarskimi; 

5) hala sportowa w Gogolinie; 
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6) obiekt rekreacyjno-sportowy w Kamieniu Śląskim z boiskiem i kortem tenisowym; 

7) stadion sportowy w Górażdżach; 

8) boisko sportowe w Obrowcu; 

9) boisko sportowe w Choruli; 

10) boisko sportowe w Kamionku; 

11) kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”; 

12) kompleks boisk sportowych w Zakrzowie. 

 Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie to nie tylko obiekty sportowe, to przede wszystkim zespół 

ludzi, którzy z pasją realizują zadania kultury fizycznej w szczególności dla mieszkańców gminy Gogolin. 

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w dużym stopniu skupia się na działalności pływalni oraz hali sportowej im. B. i 

Z. Blautów.  Na pływalnię w godzinach dopołudniowych dowozi autobusem dzieci i młodzież z gminnych 

przedszkoli i szkół, ponadto prowadzi zajęcia z nauki pływania pod okiem doświadczonego instruktora - 

trenera pływania, które cieszą się bardzo dużą popularnością.       

W godzinach popołudniowych prowadzone są zajęcia dla naszych klientów w szczególności: 

 Gimnastyka w wodzie dla seniorów, 

 Aqua aerobik, 

 Oswajanie z wodą dla 3-4-5 latków, 

 Nauka pływania dla dzieci zajęcia grupowe, 

 Doskonalenie pływania oraz sekcja pływacka, 

 Nauka pływania dla dorosłych, 

 Indywidualne zajęcia z trenerem. 

Hala Sportowa im. B. i Z. Blautów cieszy się również dużym zainteresowaniem. Są na niej prowadzone zajęcia 

na siłowni, z tenisa stołowego, badmintona, a także bardzo popularne wspinanie po ściance boulderowej dla 

dorosłych oraz sekcje wspinaczki sportowej dla dzieci i młodzieży. Od września większość godzin jest 

zarezerwowana przez stowarzyszenia prowadzące zajęcia w swoich dyscyplinach. 

Stadiony i boiska piłkarskie w Gogolinie, Górażdżach, Obrowcu wynajmujemy stowarzyszeniom, które 

realizują zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej prowadząc drużyny piłkarskie. Oprócz dbania o 

obiekty piłkarskie i funkcjonowania pływalni oraz hali Zespół Rekreacyjno-Sportowy organizuje lub 

współorganizuje imprezy rekreacyjno-sportowe w szczególności dla mieszkańców naszej gminy. Stara się mieć 

w ofercie szeroki wachlarz dyscyplin od spacerów nordic walking po biegi, pływanie, spływy kajakowe, 

wyjazdy na narty i sanki, oraz wszelkie aktywności sportowe. Zawody te są ogólnodostępne i dostosowane do 

poziomu zaawansowania uczestników. 

3.4 Zdrowie  

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie zwany dalej „Ośrodkiem Zdrowia” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „Ustawą” i przepisów wydanych na 

jej podstawie, 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych i przepisów wydanych na jej podstawie,  

3) uchwały nr XXXVI/263/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

5) statutu.  

Cele i zadania Gminnego Ośrodka Zdrowia  

Podstawowym celem działania Ośrodka Zdrowia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej w 

odniesieniu do poszczególnych osób, rodzin i społeczności lokalnych, podejmowanie innych działań 

medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania 
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oraz promocja zdrowia.  Do zadań własnych Ośrodka Zdrowia należny udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych, innych niż świadczenia szpitalne, które obejmują swoim zakresem:  

1) organizowanie i sprawowanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;  

2) organizowanie i sprawowanie ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej;  

3) organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki zdrowotnej;  

4) organizowanie i sprawowanie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych i domowych dla dorosłych i 

leczenie uzależnień;  

5) prowadzenie działań profilaktycznych; 

6) kompleksowa opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą.  

Strukturę organizacyjną Ośrodka Zdrowia tworzy Dyrektor, dział Administracyjno-Finansowo-

Medyczny i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Zdrowia, a także niżej 

wymienione komórki organizacyjne:  

1) poradnia okulistyczna,  

2) poradnia okulistyczna dla dzieci, 

3) poradnia otolaryngologiczna, 

4) poradnia medycyny pracy, 

5) poradnia ginekologiczno-położnicza, 

6) gabinet higieny szkolnej:  

a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie, ul. Szkolna 27,  

b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Krapkowicka 141,  

c) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelecka 39,  

d) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Filia Zakrzów ul. Mickiewicza 3,  

e) Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni, ul. Podgórna 3,  

f) Publiczna Szkoła Podstawowa Kamień Śląski, ul. Klasztorna 2,  

g) Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach, ul. Chorulska 5,  

h) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielinie, ul. Prudnicka 8,  

i) Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, ul. Sienkiewicza 37,  

j) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej, ul. Szkolna 37,  

k) Publiczna Szkoła Podstawowa w Racławiczkach, ul. Szkolna 6,  

l) Publiczna Szkoła Podstawowa w Komornikach, ul. Szkolna 4;  

7) poradnia chirurgiczna,  

8) gabinet fizjoterapii, 

9) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

10) poradnia kardiologiczna,  

11) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej;  

12) pracownia USG, 

13) gabinet opieki długoterminowej, 

14) poradnia zdrowia psychicznego, 

15) poradnia uzależnień, 

16) pracownia RTG, 

17) gabinet zabiegowo-diagnostyczny,  

18) poradnia kompleksowej opieki nad pacjentem z cukrzycą,  

19) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

20) poradnia neurologiczna, 

21) poradnia diabetologiczna, 

22) poradnia urologiczna, 

23) poradnia dietetyczna, 

24) punkt szczepień, 

25) dział administracji i księgowości, 
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26) centrum aktywizacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży oraz osób 50 + znajdujący się w Gogolinie, przy ulicy 

Strzeleckiej 1. 

 

 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Zdrowia wykonał na podstawie kontraktu z NFZ: 

Świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa/zakres skojarzony/diagnostyka 

onkologiczna  

5 765 

Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego  503 

Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej/ zakres skojarzony/diagnostyka onkologiczna   859 

Świadczenia w zakresie okulistyki/ zakres skojarzony/diagnostyka onkologiczna/ze 

wskazań nagłych  

2 140 

Świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci/ ze wskazań nagłych   662 

Świadczenia w zakresie otolaryngologii/ zakres skojarzony/diagnostyka onkologiczna  767 

Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą 7 

Świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych 181 

Leczenie uzależnień  531 

Fizjoterapia ambulatoryjna  25 217 

Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 1 473 

Źródło danych – Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2020  

 

W 2020 roku w poradni ginekologiczno-położniczej prowadzonych było 185 kobiet ciężarnych. 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, na podstawie umowy z NFZ na realizację profilaktycznych programów 

zdrowotnych, przeprowadza także świadczenia w zakresie etapu pogłębionej diagnostyki raka szyjki macicy. W 

2020 roku z badań kolposkopowych skorzystało 86 kobiet, w tym 6 zakwalifikowało się do diagnostyki 

gwarantowanej ww. programem. 

Dodatkowo wykonano 1074 cytologie, z czego 503 zrealizowano poprzez etap podstawowy diagnostyki raka 

szyjki macicy. Ponadto w ramach poradni ginekologiczno-położniczej przeprowadzono 281 USG piersi, 

wykonano 102 badania histopatologiczne i 46 badań na obecność wirusa HPV DNA. W ramach realizacji 

programów profilaktyki zdrowotnej dotyczących wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i 

młodzieży w gminie Gogolin oraz przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w gminie Gogolin 

przeprowadzono szereg działań: przebadano 115 dzieci pod kątem wad postawy, organizowano zajęcia 

korekcyjne wad postawy na salach gimnastycznych oraz na krytej pływalni – skorzystało z nich łącznie 50 

dzieci, przeprowadzono badania słuchu i wzroku u uczniów klas I i V wszystkich szkół podstawowych z terenu 

gminy Gogolin – łącznie przebadano 108 dzieci. 

3.5 Rynek pracy 

Rynek pracy traktowany jest jako miejsce konfrontacji podaży oraz popytu na pracę  

(tj. ofert pracy, a także samej chęci podjęcia zatrudnienia). Pomoc dla osób bezrobotnych zapewnia Powiatowy 

Urząd Pracy w Krapkowicach, który stara się aktywizować osoby bezrobotne do pracy poprzez: 

-  aktualizację ofert pracy, a także udostępnianie informacji na temat ofert, 

-  pośrednictwo pracy, 

- oferowanie szkoleń, staży, 

- poradnictwo zawodowe oraz informację zawodową skierowane zarówno dla osób bezrobotnych,  

jak i pracodawców, 

- organizacja prac interwencyjnych czy robot publicznych. 
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Liczba bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach, stan na dzień 

31.12.2017 r. 

 

 

Liczba bezrobotnych 

 

zwolnionych z 

przyczyn 

zakładu pracy 

Liczba 

bezrobotnych 

z prawem do 

zasiłku 

Liczba 

długotrwale 

bezrobotnych 

Osoby w okresie 

do 12 miesięcy 

od ukończenia 

nauki 

ogółem kobiet 

Gmina 

Gogolin 
316 228 7 32 175 14 

Miasto 

Gogolin 
185 133 3 21 103 6 

Razem 501 361 10 53 278 20 

Tabela - dane statystyczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach  

Liczba bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach, stan na dzień 

31.12.2018 r. 

 

 

Liczba bezrobotnych 

 

zwolnionych z 

przyczyn 

zakładu pracy 

Liczba 

bezrobotnych 

z prawem  

do zasiłku 

Liczba  

długotrwale 

bezrobotnych  

Osoby w okresie 

do 12 miesięcy 

od ukończenia 

nauki 

ogółem kobiet 

Gmina 

Gogolin 
289 207 8 37 167 11 

Miasto 

Gogolin 
174 126 5 24 108 6 

Razem 463 333 13 61 275 17 

Tabela - dane statystyczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach  

Liczba bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach, stan na dzień 

31.12.2019 r. 

 

 

Liczba bezrobotnych 

 

zwolnionych 

z przyczyn 

zakładu pracy 

Liczba 

bezrobotnych 

z prawem do 

zasiłku 

Liczba 

długotrwale 

bezrobotnych 

Osoby w okresie 

do 12 miesięcy od 

ukończenia nauki 

ogółem kobiet 

Gmina 

Gogolin 
280 191 5 32 154 6 

Miasto 

Gogolin 
173 116 1 16 100 4 

Razem 453 307 6 48 254 10 

Tabela - dane statystyczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach  
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Liczba bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach, stan na 

dzień 31.12.2020 r. 

 

 

Liczba bezrobotnych 

 

zwolnionych z 

przyczyn 

zakładu pracy 

Liczba 

bezrobotnych 

z prawem do 

zasiłku 

Liczba 

długotrwale 

bezrobotnych 

Osoby w okresie 

do 12 miesięcy od 

ukończenia nauki 

ogółem kobiet 

Gmina 

Gogolin 
321 201 6 29 185 14 

Miasto 

Gogolin 
188 124 3 12 121 7 

Razem 509 325 9 41 306 21 

Tabela - dane statystyczne Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach  

 
Wykres – liczba osób bezrobotnych 2017-2020 

 

3.6 Bezpieczeństwo publiczne  

Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których trzy, tj. OSP 

Odrowąż, OSP Obrowiec i OSP Kamień Śląski wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

(KSRG). OSP Odrowąż jest włączona w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Pozostałe jednostki tj. 

OSP Gogolin, OSP Górażdże, OSP Zakrzów są przeznaczone do działania na terenie gminy Gogolin oraz 

zgodnie z porozumieniem zawartym przez komendanta powiatowego PSP z burmistrzami i wójtami powiatu 

krapkowickiego, na terenie powiatu krapkowickiego. Stan techniczny remiz jednostek OSP na terenie gminy 

Gogolin przedstawia się bardzo dobrze. W gminnych jednostkach OSP działa też duża liczba strażaków 

uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczych, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc 

udział w różnego rodzaju szkoleniach. 
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Należy podkreślić, że jednostki OSP we własnym zakresie pozyskują dodatkowe środki finansowe, 

m.in. w ramach różnych projektów oraz darowizn od lokalnych sponsorów. Szczególnie aktywną w 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest OSP Odrowąż. Należy również podkreślić, że większość strażaków 

OSP na bieżącą działalność jednostki przekazuje własny ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych. Jak co 

roku na podkreślenie zasługuje również bardzo duży wkład pracy osobistej członków poszczególnych OSP, 

pozwalający na znaczne obniżenie kosztów prowadzonych remontów pomieszczeń remiz oraz innych prac 

zwłaszcza przy sprzęcie remizach oraz działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

W 2020 roku gminne jednostki OSP wielokrotnie wyjeżdżały do działań ratowniczo-gaśniczych.  

W porównaniu z 2019 r. ilość wyjazdów do pożarów i miejscowych zagrożeń jest na podobnym poziomie.  

 

Lp. Jednostka Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

Inne Razem 

Rok  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2019 2020 

1 OSP 

Odrowąż 

13 21 39 52 2 - 14 68 73 

2 OSP 

Gogolin 

18 29 20 19 2 2 2 42 50 

3 OSP 

Górażdże 

3 6 3 8 - 1 1 7 15 

4 OSP 

Obrowiec 

12 13 14 11 - - 7 33 24 

5 OSP 

Kamień Śl. 

4 - 11 8 - 1 4 19 9 

6 OSP 

Zakrzów 

3 5 6 11 2 1 - 11 17 

Ogółem 53 74 93 109 6 5 28 180 188 

 
 

Dane statystyczne – Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2020  

 

Funkcjonowanie i działanie gminnych jednostek OSP w 2020 roku zostało zdominowane przez 

występujące zagrożenie koronawirusem. Z tego powodu zostało odwołanych szereg przedsięwzięć zarówno 

szkoleniowych, szkoleniowo-sportowych i innych. 

Gminne Centrum Reagowania jest wydziałem Urzędu Miejskiego w Gogolinie i realizuje zadania z 

zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, kwalifikacji wojskowej przedpoborowych, 

obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa na terenie gminy. Realizuje również zadania 

związane z finansowaniem i funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP. Działania są ukierunkowane głównie 

na przygotowanie i doskonalenie funkcjonowania Gminy w sytuacjach kryzysowych. W ramach realizowanych 

przedsięwzięć prowadzone są szkolenia pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

mieszkańców gminy; organizowane są również ćwiczenia praktyczne. Na bieżąco realizowane są zadania 

związane z poprawą bezpieczeństwa zwłaszcza przeciwpowodziowego na terenie gminy. Uaktualniana jest 

dokumentacja planistyczna niezbędna do prowadzenia działań, realizowane są zakupy wyposażenia i sprzętu 

przydatnego do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych. W 2020 roku zasadnicze działania Gminnego 

Centrum Reagowania skupiały się na sprawach związanych z pandemią koronawirusa. Wydział był inicjatorem 

i koordynatorem wielu działań mających na celu zabezpieczenie mieszkańców przed zagrożeniem. Na bieżąco 

GCR poprzez stronę internetową, SISMS, plakaty, urządzenia głośnomówiące informował mieszkańców o 

występującym zagrożeniu, zasadach zachowania się i postępowania w miejscach publicznych oraz o 

obowiązujących przepisach prawa. Równolegle prowadzony był zakup środków ochrony osobistej, zwłaszcza 

masek ochronnych, płynów odkażających, rękawiczek jednorazowych i innych. Koordynowane były działania 

związane z szyciem masek jednorazowych przez chętne osoby, a następnie ich dystrybucja dla seniorów – 
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mieszkańców gminy. Na bieżąco prowadzona była współpraca z Domem Spokojnej Starości w Kamionku  

w zakresie pomocy w jego funkcjonowaniu, a zwłaszcza pracy w systemie koszarowym oraz jego 

funkcjonowania po wykryciu ogniska zakażenia w DSS i konieczności jego izolacji. W miesiącach kwietniu i 

czerwcu organizowane były akcje odkażania w przestrzeni publicznej, w tym urządzeń i elementów małej 

architektury na placach zabawach i siłowniach zewnętrznych, elementów przystanków autobusowych itp. 

Odkażanie prowadzone było przez specjalistyczną firmę. 

Straż Miejska w Gogolinie w 2020 r. realizowała zadania dotyczące zapewnienia spokoju  

i porządku w miejscach publicznych oraz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych i likwidacji zagrożeń dla 

życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy, a także podejmowała działania w zakresie utrzymania czystości i 

odpowiedniego stanu sanitarnego na terenie miasta i gminy. W związku z ujawnionymi wykroczeniami Straż 

Miejska podjęła111interwencji, któredotyczyły w szczególności naruszenia przepisów prawa o utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie gminy, bezpieczeństwie i porządku w komunikacji, bezpieczeństwie osób i 

mienia, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o odpadach. Straż Miejska 

zrealizowała też 6 846 zadań i zabezpieczeń, które dotyczyły współdziałania z różnymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia i zdrowia, pomocy w usuwaniu awarii oraz innych miejscowych zagrożeń (35 razy), 

zabezpieczenia miejsca przestępstwa lub innego podobnego zdarzenia oraz miejsca zagrożonego takim 

zdarzeniem, przed dostępem osób postronnych (25 razy), współdziałała z organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości dla zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy (116razy),informowała i ostrzegała 

mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń, a także podejmowała działania mające na celu zapobieganie 

zagrożeniom (632 razy), współdziałała z organizatorami imprez i zgromadzeń oraz innymi służbami dla 

zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób uczestniczących (22 razy), prowadziła czynności 

wyjaśniające i ustalenia dla jednostek samorządowych i na własne potrzeby (1829 razy), współpracowała z 

jednostkami samorządowymi oraz zarządcami dróg i właścicielami posesji w zakresie utrzymani sprawności 

infrastruktury drogowej oraz urządzeń w parkach i na placach zabaw, a także odpowiedniego stanu sanitarnego 

i czystości na terenie miasta i gminy (336 razy), konwojowania dokumentów i dostarczanie do adresatów 

korespondencji oraz zabezpieczenia zadań realizowanych przez jednostki samorządowe (1421 zadań). W 

ramach walki z pandemią Wojewoda Opolski zarządził użycie Straży Miejskiej do wspólnych działań z policją 

– zrealizowano 104 wspólne służby i dokonano 1829 sprawdzeń dot. przestrzegania wprowadzonych przez rząd 

ograniczeń. Poprawa bezpieczeństwa i spadek przestępczości na terenie gminy Gogolin to w znacznej mierze 

również ogromna zasługa zaangażowania Straży Miejskiej, jednakże z uwagi, na fakt, rosnących kosztów 

utrzymania tej jednostki od stycznia 2021 r. znajduje się ona w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

Posterunek Policji w Gogolinie - nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy pod koniec 2020 r. 

czuwało 6 funkcjonariuszy (kierownik posterunku, 1 funkcjonariusz na etacie kryminalnym,  

4 dzielnicowych). Rok 2020 to kontynuacja porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gogolina  

a Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, na mocy którego Gmina Gogolin w całości finansuje cztery 

etaty dzielnicowych. To jedyna taka inicjatywa samorządu gminnego w woj. opolskim  

i prawdopodobnie jedna z nielicznych w kraju. Dzielnicowi z PP Gogolin wykonali 805 służb na terenie całej 

gminy – dwa rejony miejskie i dwa pozamiejskie. Ponadto ze środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego 

na terenie gminy Gogolin realizowane są służby ponadnormatywne przez policjantów z PP Gogolin, KPP 

Krapkowice i na wniosek kierownictwa służby wykonywanie przez SPPP Opole. Dodatkowe służby 

organizowane są, jako patrole prewencyjne w czasie i miejscu występowania największych zagrożeń, bądź też 

jako zabezpieczenie odbywających się imprez, uroczystości, festynów oraz zawodów sportowych. Czas trwania 

każdej ze służb ustalany był indywidualnie w zależności od potrzeb i występującego zagrożenia. W 2020 r. 

czasy poszczególnych służb ponadnormatywnych kształtowały się w przedziale od 4 do 12 godzin. 

Gmina Gogolin, tak samo jak teren powiatu krapkowickiego, charakteryzuje się jedną z najniższych 

dynamik zagrożenia przestępczością oraz jedną z najmniejszych stwierdzonych przestępstw. Gmina Gogolin 

należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na terenie województwa i kraju. W roku 2020 tak samo jak na 

terenie powiatu krapkowickiego, również w Gogolinie odnotowano rekordowo małą liczbę przestępstw: z 
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poziomu 83 przestępstw stwierdzonych w 2019 r. do zaledwie 79 w 2020 r. – spadek o 4,81%. Bardzo dobry 

stan bezpieczeństwa oraz wyraźny spadek liczby odnotowanych przestępstw na terenie gminy Gogolin 

szczególnie wyraźnie widać w odniesieniu do ostatniej dekady, gdzie w 2010 r. odnotowano popełnienie aż 334 

przestępstw, co w porównaniu do roku 2020 stanowi spadek przestępczości aż o ponad 76%. 

Z ogólnej liczby 79 przestępstw, 59 to przestępstwa o charakterze kryminalnym (105 w 2018 r). 

Przeważającą większość, tak jak w pozostałych gminach powiatu krapkowickiego, stanowiły przestępstwa 

przeciwko mieniu, w tym kradzieże z włamaniem.  

W 2020 r. zmianie uległa liczba prowadzonych przez PP Gogolin spraw z 7 kategorii (przestępstwa 

szczególnie uciążliwe) z 36 w 2019 do 42 w 2020 r. Jest to tym samym wzrost o 6 przestępstw, jednakże 

zaznaczyć tutaj należy, że rok 2019 był rekordowy pod tym względem, a łączna liczba 42 przestępstw z 

omawianej kategorii w roku 2020 daje nam w przeliczeniu 3,5 przestępstwa miesięcznie na całą gminę. 

Nadmienić również należy, że w związku z panującą pandemią, większą część służby absorbowały kontrole 

osób będących na kwarantannie. Przestępstwa stwierdzone w ramach prowadzonych spraw w kategoriach 

ocennych, tj. w kategoriach przestępstw szczególnie uciążliwych społecznie oraz przestępczość narkotykową 

na terenie gminy Gogolin przedstawia poniższa tabela. 

 

Przestępstwa szczególnie 

uciążliwe społecznie 
2017 2018 2019 2020 

Kradzież mienia 15 12 14 20 

W tym kradzież samochodu 1 0 0 0 

Kradzież z włamaniem 19 36 15 17 

Rozboje, wymuszenia  2 1 0 0 

Uszkodzenia mienia  4 5 5 3 

Bójki, pobicia  1 1 2 1 

Uszczerbek na zdrowiu  4 1 0 1 

Łącznie w 7 kategoriach  46 56 36 42 

Przestępstwa narkotykowe  9 7 3 2 

Źródło danych: Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2020  
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Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie na terenie Gminy Gogolin obrazuje poniższa tabela. 

Rok 

Zakłócanie 

spokoju i 

ciszy 

nocnej 

Przeciwko 

obyczajności 

publicznej 

Utrudnianie 

korzystania 

z urządzeń 

użytku 

publicznego 

Zaśmiecanie 
Zniszczenie 

mienia 

Kradzież 

mienia o 

wartości 

do 500 

zł. 

Ustawa o 

wychowaniu w 

trzeźwości – 

spożywanie 

alkoholu w 

miejscach 

publicznych 

2017 41 20 11 32 0 23 196 

2018 65 23 6 17 0 36 137 

2019 43 31 2 43 0 20 122 

2020 39 27 2 39 0 15 127 

Źródło danych: Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2020  

3.7  Inne formy pomocy 

Organizacje pozarządowe  

Organizacje pozarządowe to jedna z najbardziej aktywnych form społecznych w naszej gminie. 

Odgrywa ważna rolę zarówno w integracji lokalnej społeczności, jak i organizacyjnym wzmacnianiu władz 

lokalnych. Organizacje te działają na terenie wszystkich miejscowości w Gminie Gogolin, szczególnie w 

zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej, sportu i kultury.  

Gmina Gogolin corocznie przyjmuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 5 a ust. 3 ww. ustawy i przeznacza na ten cel środki budżetowe. 

      Program jako cel główny zakłada budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Gogolin a 

organizacjami pozarządowymi i ma służyć efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności  

w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin, a w szczególności:  

 tworzyć warunki do zwiększenia aktywności społecznej,  

 poprawiać jakość życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Gogolin,  

 zwiększać wpływ sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej Gminy Gogolin,  

 wzmacniać świadomość poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną,  

 integrować i umożliwiać współpracę podmiotów realizujących zadania publiczne,  

 wzmacniać działania na rzecz mieszkańców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.  

 

Obszar współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi obejmuje sferę zadań publicznych, o 

których mowa w art.4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:  

 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

 ochrony i promocja zdrowia;  

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy;  

 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

 wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacji ich czasu wolnego;  

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

 wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

 turystyki i krajoznawstwa;  
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 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami;  

 działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka i praw człowieka;  

 działalności na rzecz mniejszości narodowych.  

 

Na realizację zadań ogłaszane są corocznie otwarte konkursy ofert. Ogólna kwota środków wykorzystanych 

przez organizacje pozarządowe w ramach spisanych z nimi umów, na realizację zadań przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Dział Rozdział § 

Zaplanowana kwota środków finansowych 

2017 2018 2019 2020 

852 85228 2360 85 000 85 000 85 000 85 000 

852 85295 2360 10 000 10 000 10 000 10 000 

921 92195 2360 150 000 120 000 135 000 135 000 

926 92605 2360 465 000 480 000 500 000 500 000 

Łącznie 710 000 695 000 730 000 730 000 

 Źródło danych: Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

 

Szczegółowe zestawienie organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego oraz udzielonych im dotacji w ramach ogłaszanych konkursów przedstawiają 

poniższe tabele. 

 

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota na 

2017 

Kwota na 

2018 

Kwota na 

2019 

Kwota na 

2020 

1. Zapaśniczy Klub Sportowy  35.000,00 37.000,00 50.000,00 64.000,00 

2. 

Towarzystwo Społeczno-

Kulturalne Niemców na Śląsku 

Opolskim w Opolu  

6.000,00 6.500,00 6.500,00 7.000,00 

3. 
Klub Karate Do Enso Gogolin - 

Krapkowice w Krapkowicach 
21.000,00 21.000,00 21.000,00 25.000,00 

4. 
Ludowy Klub Sportowy w 

Obrowcu  
40.000,00 42.500,00 40.000,00 35.000,00 

5. 
Klub Sportowy Górażdże w 

Górażdżach  
37.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

6. 

Miejski Klub Sportowy w 

Gogolinie  

Dyscyplina: Akademia piłkarska 

50.000,00 60.000,00 80.000,00 94.000,00 

7. 

Miejski Klub Sportowy w 

Gogolinie  

Dyscyplina: Piłka nożna męska 

135.000,00 140.000,00 150.000,00 164.000,00 

8. 

Miejski Klub Sportowy w 

Gogolinie  

Dyscyplina: Pływanie 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
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9. 

Stowarzyszenie Sportowo - 

Rekreacyjne KAMYKI w 

Kamieniu Śląskim 

22.000,00 20.000,00 20.000,00 12 000,00 

10. 
Klub Sportowy PV Volley w 

Krapkowicach 
10.000,00 12.000,00 10.000,00 10 000,00 

11. 
Stowarzyszenie Fair Play w 

Krapkowicach 
- 4.000,00 5.000,00 4 000,00 

12. 
Stowarzyszenie Nasz Karłubiec 

w Gogolinie Wyścig rowerowy 
5.000,00 5.000,00 - - 

13. "Gogoliński Klub Tenisowy” - 5.000,00 5.000,00 - 

14. 
"Klub Sportowy Magnum 

Chorula  
35.000,00 33.000,00 30.000,00 - 

15. 

"Uczniowski Klub Sportowy 

Gogolin  

Dyscyplina: Judo" 

19.000,00 19.000,00 10.000,00 - 

16. 
UKS MAESTRO MP w 10 

tańcach 
- - - - 

Suma: 445.000,00 470.000,00 492.500,00 480.000,00 

Źródło danych: Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

Lp. Nazwa organizacji 
Kwota na 

2017 

Kwota na 

2018 

Kwota na 

2019 

Kwota na 

2020 

1. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Kamionek 
6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

2. Stowarzyszenie Wsi Odrowąż 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

3. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia 

Śląskiego w Kamieniu Śląskim 
6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

4. 
Stowarzyszenie Górażdże „Skalna 

Wieś” 
6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

5. Stowarzyszenie Razem dla Obrowca 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

6. 
Stowarzyszenie Wykuwamy 

Przyszłość w Choruli 
6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

7. Stowarzyszenie Ziemia Malińska 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

8. 
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 

Niemców na Śląsku Opolskim 
23.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 

9. 
Stowarzyszenie Piękny Skrawek 

Gogolina – Strzebniów 
6.300,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

10. Stowarzyszenie Nasz Karłubiec 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 

11. 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Gogolinie 
5.250,00 5.250,00 8.410,00 9.135,00 

12. 
Stowarzyszenie Kraina Białej Damy 

w Zakrzowie 
13.000,00 13.000,00 14.000,00 14.000,00 

13. 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Górażdżach 
- - - - 

Suma: 99.550,00 101.750,00 115.410,00 116.135,00 

Źródło danych: Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie 

 

Id: EE416001-39EA-4733-827E-B46F08B97040. Podpisany Strona 26



Lp. Nazwa organizacji 
Kwota na 

2017 

Kwota na 

2018 

Kwota na 

2019 

Kwota na 

2020 

1. Caritas Diecezji Opolskiej 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

2. 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 

Gminy Gogolin „Okaż Serce innym” 
10.000,00 10.00,00 10.00,00 10.000,00 

Źródło danych: Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

 Stan epidemii COVID-19 znacznie ograniczył możliwość realizacji zawartych umów, jednak doświadczenia 

ostatnich lat pozwalają stwierdzić, iż obrany kierunek wsparcia spełnia swoje cele i pozwala w sposób 

efektywny realizować zadania własne gminy poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy został przyjęty Uchwałą Nr 

XX/190/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.  

 

Zgodnie z jego zapisami lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

zarządza bezpośrednio Burmistrz Gogolina. Burmistrz Gogolina powierza skład mieszkaniowego zasobu 

gminy w zarząd Wykonawcy, który zostaje wyłoniony co rocznie zgodnie z przepisami ustawy zamówień 

publicznych.  

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy Gogolin polega w szczególności na: 

1) ewidencjonowaniu lokali, 

2) zabezpieczeniu przed uszkodzeniem i zniszczeniem, 

3) utrzymywaniu zasobu w stanie niepogorszonym, 

4) wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności i windykacji tych należności, 

5) podejmowaniu czynności w postępowaniach sądowych o roszczenia ze stosunku najmu lub innych 

praw rzeczowych na nieruchomościach. 

Nie przewiduje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Gogolin stanowią:  

1)Lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Gogolin, tj.: 175 lokali mieszkalnymi w 31 budynkach o 

łącznej powierzchnia użytkowej 10313,24 m
2
. 

2) Lokale dzierżawione od Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o., tj. 

dwa budynki zlokalizowane na ul. Konopnickiej 5 i 9 w Gogolinie z 36 lokalami mieszkalnymi o łącznej 

powierzchni użytkowej 1555,25 m
2
. 

Obsługę najemców lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzi KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie. 

Zajmuje się ona sporządzaniem umów, sporządzaniem umów na wybrane media, korespondencją z najemcami, 

rozliczaniem mediów (ciepło, woda, ścieki, energia elektryczna dla części wspólnych, paliwa do kotłowni 

lokalnych, itp.) przyjmowanie opłat za media.  

KPW Gogolin Sp. z o.o. nadzoruje i kontroluje stan techniczny budynków, drobne prace konserwacyjne i 

serwisowe dokonuje swoimi siłami, pozostałe niezbędne przeglądy serwisowe zleca. Spółka dokonuje 

przekazywania lub odbioru lokali od najemców, prowadzi dokumentację i archiwum związane z najmem lokali, 

a także dokumentację techniczną budynków wraz z Książkami Obiektów Budowlanych.  

W przypadku remontów i konserwacji to w pierwszej kolejności spółka realizuje zadania mające 

wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców jak: usuwanie awarii i remonty przewodów dymowych, spalinowych, 

wentylacyjnych, instalacji gazowych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wymiana zużytych pieców i 

kotłów oraz remonty konstrukcji budynku.  

W dalszej kolejności realizuje się roboty konserwacyjne urządzeń i elementów budynków, oraz zadania 

bezpośrednio zlecane przez Gminę wpływające na estetykę, podnoszące standard budynków i samych lokali 

jak: wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej, malowanie elewacji, klatek schodowych, wymiana pokryć 

dachowych, kompleksowe wymiany instalacji, roboty izolacyjne przeciw wilgociowe. Dalszym etapem są 

roboty termomodernizacyjne najczęściej związane z kompleksową wymianą stolarki, inne roboty inwestycyjne.  
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Szczegółowy opis robót koniecznych do wykonania w zasobie komunalnym jest ujęty  

w planach remontowych Spółki (zarządcy). Plan ten podlega corocznej aktualizacji, a następnie jest 

przekazywany do Gminy w celu przyznania środków budżetowych w ramach „Planów remontów budynków 

komunalnych, plany robót inwestycyjnych na budynkach komunalnych, plany robót rozbiórkowych i 

konserwacji zasobu komunalnego”.  

Liczba lokali socjalnych w mieście Gogolin w latach 2017-2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

 58 88 88 58 

Źródło danych: Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie  

3.8 Pomoc Społeczna  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i 

rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i 

samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i 

pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami 

fizycznymi i prawnymi.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i 

umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, zwana dalej ustawą, określa warunki prawne i organizację systemu pomocy społecznej, 

poprzez: 

- ustalenie zadań w zakresie pomocy społecznej, 

- wskazanie rodzajów świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, 

- określenie zasad organizacji pomocy społecznej,  

- ustalenie zasad i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej/ Centrum Usług Społecznych realizuje na rzecz mieszkańców gminy – 

zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej – następujące zadania o charakterze obowiązkowym: 

 udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, stałych oraz celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz 

innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń  

na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,  

 opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje  

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem 

lub rodzeństwem,  

 praca socjalna,  

 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,  

 dożywianie dzieci,  

 sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,  

 kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym 

domu,  

 pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.  
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 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.  

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa; 

2) sieroctwa; 

3) bezdomności; 

4)  bezrobocia; 

5) niepełnosprawności; 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7) przemocy w rodzinie; 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) (uchylony) 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną ust.1pkt1lit.clubustawyzdnia12grudnia2013r. o cudzoziemcach; 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

13) alkoholizmu lub narkomanii; 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Dynamiczne przemiany powodują wzrost znaczenia kształtowania odpowiedniej strategii ośrodków 

pomocy społecznej. Konieczne jest nieustanne monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego 

ośrodków i dostosowywanie się do zmian. Wówczas skuteczność podejmowanych działań wiąże się z 

właściwym ukierunkowaniem strategicznym ośrodków. Kluczowe znaczenie stanowi kwestia budowania 

możliwej do zastosowania w praktyce przez OPS-y strategii jako zaplanowanego działania mającego wywrzeć 

wpływ na wyniki działań organizacji.  Odpowiedzią na zmiany funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

zakresie poprawy warunków życia mieszkańców podjęta została uchwała nr XXXVI/396/2021 RADY 

MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych 

w Gogolinie przez przekształcenie funkcjonującego Ośrodka Pomocy Społecznej. Centrum działa na podstawie 

Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych, a usługi społeczne oznaczają działania z 

zakresu:  

1) polityki prorodzinnej,  

2) wspierania rodziny,  

3) systemu pieczy zastępczej,  

4) pomocy społecznej, 

5) promocji i ochrony zdrowia, 

6) wspierania osób niepełnosprawnych,  

7) edukacji publicznej,  

8) przeciwdziałania bezrobociu,  
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9) kultury,  

10) kultury fizycznej i turystyki,  

11) pobudzania aktywności obywatelskiej,  

12) mieszkalnictwa,  

13) ochrony środowiska,  

14) reintegracji zawodowej i społecznej – podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty 

samorządowej, świadczone w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, 

grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. 

Centrum Usług Społecznych (CUS) planowane jako rozwiązanie instytucjonalne stanowiące ważny 

impuls zarówno w programowaniu prorodzinnie zorientowanej krajowej polityki społecznej, jak i w 

kształtowaniu polityki społecznej na poziomie samorządowym (gminnym i ponadgminnym) poprzez rozwój i 

integrację lokalnych systemów usług społecznych.  

Gminne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej  

oraz innych przepisach realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Jednym z działań mających na celu 

pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi jest 

praca socjalna. Planowana jest ona w oparciu o wywiad środowiskowy i dokonaną ocenę. Praca socjalna z 

osobami chorymi psychicznie, starszymi lub rodzinami z dziećmi polegała nie tylko na wsparciu finansowym, 

ale także na monitoringu środowiska, pomocy w kontakcie ze służbą zdrowia, czy rodziną w celu zapewnienia 

właściwej opieki, a także wsparciu przy załatwianiu spraw urzędowych. 

Z poniższej tabeli przedstawionych danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za rok 2020 

wynika, że podstawową przyczyną, z powodu której udzielne jest wsparcie ze środków pomocy społecznej jest 

niepełnosprawność, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych – ogółem, bezrobocie i alkoholizm. 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - LICZBA RODZIN OGÓŁEM: 

Niepełnosprawność 100 

Ubóstwo 99 

Długotrwała lub ciężka choroba 91 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – ogółem  

       90 

Bezrobocie 51 

Alkoholizm 44 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem – w tym: rodziny niepełne  

 13 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 12 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  7 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – ogółem – w tym rodziny wielodzietne  

5 

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: potrzeba ochrony wielodzietności  5 

Bezdomność 3 

Narkomania 3 

Zdarzenie losowe 1 

Źródło danych – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 
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Niepełnosprawność 

Pierwszą analizowaną kwestią dotyczącą osób niepełnosprawnych jest liczba rodzin, którym zostało udzielone 

pomoc i wsparcie z OPS w Gogolinie z powodu niepełnosprawności. Na przestrzeni lat 2017-2020 liczba 

rodzin uległa zwiększeniu, warto dodać, że w Gminie Gogolin niepełnosprawność jest jednym z głównym 

powodów przyznawania pomocy społecznej.  

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba osób 97 91 99 100 

Źródło danych – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 

 

 
 Wykres - Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności  

 

Informacji o populacji osób niepełnosprawnych w Gminie Gogolin dostarczają również dane dotyczące liczby 

przyznanych zasiłków pielęgnacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

  

Rok 2017 2018 2019 2020 

Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem 2923 2809 2874 2943 

Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego 

dziecka 
507 445 464        493 

Zasiłek pielęgnacyjny – dla osoby 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-tego 

roku życia o znacznym stopniu 

niepełnosprawności  

1418 1430 1459 1518 

Zasiłek pielęgnacyjny – dla osoby, która 

ukończyła 75 lat 
198 160 151 1480 

Zasiłek pielęgnacyjny – dla osoby 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-tego 

roku życia legitymującej się orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu niepełnoprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 

ukończenia 21 roku życia   
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Świadczenie pielęgnacyjne 337    434 482       592 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 67  35   41    30 

Świadczenia opiekuńcze ogółem – Zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy  

3327 3278 3397 3565 

Źródło danych – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 

 

Wykres - liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny - ogółem  

Ubóstwo  

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł, zwanej dalej "kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej", 

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł, zwanej dalej "kryterium 

dochodowym na osobę w rodzinie", 

3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej 

dalej "kryterium dochodowym rodziny"- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów 

wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, 

ustawy o pomocy społecznej. Ubóstwo wywiera ogromny wpływ na poszczególne obszary życia społecznego: 

wpływa negatywnie na stosunki wewnątrz rodzinne, pogarsza warunki rozwojowe dzieci i młodzieży, wpływa 

na kondycję zdrowotną. U jego podłoża leży zwykle bezrobocie lub uzależnianie często ze sobą powiązane i 

wzajemnie z siebie wynikające.  

Z danych Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że ubóstwo znajduje się na drugim miejscu  

w klasyfikacji osób i rodzin korzystających z pomocy ogółem.  

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

objęta pomocą z 

powodu ubóstwa 

101 109 89 99 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019, 2020 rok 
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Wykres- liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa  

Długotrwała choroba 

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego schorzenia pozostają przez 

długi czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą cierpią, często nie jest możliwa do całkowitego wyleczenia, 

a jedynie minimalizowane są jej objawy. Ciężka choroba jest definiowana jako taka, która zagraża życiu 

człowieka. Długotrwała lub ciężka choroba była na przestrzeni ostatnich lat jednym z głównych powodów 

przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom Gminy Gogolin.  

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

objęta pomocą z 

powodu 

długotrwałej 

choroby 

91 108 96 91 

 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019,2020 rok 

 

 

Wykres – liczba osób korzystających z pomocy z powodu długotrwałej choroby  

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

to kolejny powód udzielania pomocy w obszarze świadczeń przyznawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gogolinie. W 2020 r. z powodu bezradności ogółem skorzystało 113 rodzin.  
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Rolą rodziny jest zapewnienie dziecku opieki, gdyż z racji wieku nie jest ono w stanie samodzielnie sobie jej 

zapewnić oraz jego wychowanie w celu przygotowania do życia w społeczeństwie. Rodzina jednak nie zawsze 

prawidłowo wykonuje powyższe zadania, przepisy Ustawy o pomocy społecznej wskazują zwłaszcza na 

rodziny niepełne i wielodzietne. Bezradność występować może także w kwestii prowadzenia gospodarstwa 

domowego – co związane jest z pomocą osobom starszym. Im pomoc oferuje się w formie usług opiekuńczych 

w celu zapewnienia pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemu z zapewnieniem żywności, 

odzieży, mieszkania, itp. Bezradności tej nie należy jednak mylić z problemem posiadania przez rodzinę 

niewystarczających środków finansowych na zabezpieczenie tych potrzeb, gdyż w tym wypadku 

niezaspokojenie ich nie musi występować w parze z nieprawidłowym pełnieniem funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

O bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego powinno mówić się w odniesieniu do rodzin, które 

posiadają wystarczające środki finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, lecz środkami tymi 

dysponują w nieodpowiedni sposób. W obszarze posiadanego przez rodzinę problemu opiekuńczo-

wychowawczego inicjatorem podejmowanych działań jest zazwyczaj nie sam wnioskodawca, lecz pracownik 

socjalny, który zauważa problem przeprowadzając w rodzinie rodzinny wywiad środowiskowy. Jedną z form 

pomocy, jaką może zaproponować pracownik socjalny takiej rodzinie, jest wsparcie asystenta rodziny. Rodzina 

może wyrazić zgodę na wsparcie jej przez asystenta, może także odmówić. Poprawa całościowego 

funkcjonowania rodziny oraz udzielanie jej pomocy w wielu obszarach: socjalnym, psychologicznym, 

wychowawczym, czy też ekonomicznym jest zadaniem asystenta rodziny, którego możliwość przydzielenia do 

danej rodziny wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Liczba rodzin korzystających z pomocy wsparcia w formie asystenta rodziny w latach 2017-2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

objętych pomocą 

asystenta rodziny  

9 12 12 14 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019,2020 rok 

W Centrum Usług Społecznych w Gogolinie zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W ramach realizacji 

ustawowego zadania, asystent rodziny prowadził pracę w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, natomiast liczba rodzin objętych ich wsparciem uległa wzrostowi. 

 

  
Wykres – liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny. 

 

9 

12 12 

14 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2017 2018 2019 2020

liczba rodzin

Id: EE416001-39EA-4733-827E-B46F08B97040. Podpisany Strona 34



Bezrobocie 

Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest stopa bezrobocia rejestrowanego, która jest wyrażonym w 

procentach stosunkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy, do liczby ludności 

aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji).  

W 2019 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Gogolin wyniosła 5,2%, a więc jej wartość 

była na takim samym poziomie jak w całym kraju i jednocześnie mniejsza niż ta w województwie opolskim. 

Od 2017 roku stopa bezrobocia w Gminie Gogolin uległa zmniejszeniu. Spadek można zaobserwować również 

w stopie bezrobocia województwa, jak i według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok, w 

Gminie Gogolin na 1000 mieszkańców pracowało 306 osób. Wszystkich pracujących w 2019 roku było 3 870 

osób. Analizując tą kwestię z podziałem na płeć możemy zauważyć, że odsetek pracujących kobiet był 

znacznie mniejszy od odsetka mężczyzn, różnica w tym zakresie wynosiła aż 32 pp. Kobiety stanowiły bowiem 

34% wszystkich pracujących (1 302 osoby), natomiast mężczyźni 66% (2 568 osób). Liczba osób pracujących 

na 1000 mieszkańców była w Gminie Gogolin większa niż w całym województwie opolskim. 

Na przestrzeni lat 2017-2020 można zauważyć tendencję spadkową liczby rodzin korzystających  

z pomocy i wsparcia z tego powodu.  

 

Liczba rodzin, którym zostało udzielone pomoc i wsparcie z powodu bezrobocia w latach 2017-2020 

 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin, 

którym została 

udzielona pomoc 

z powodu 

bezrobocia 

83 65 58 51 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019, 2020 rok  

 

 
Wykres- liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia  

 

Dostrzegalna jest pozytywna tendencja, jeśli chodzi o zmianę wskaźnika bezrobocia wśród 

beneficjentów pomocy społecznej. Ograniczenie zjawiska bezrobocia w Gminie Gogolin realizowano poprzez 

działania ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gogolinie zapewniał poczucie bezpieczeństwa socjalnego osobom znajdującym się w trudniej sytuacji z 

powodu bezrobocia. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w latach 2017-2020 brał udział w ograniczaniu                                             

zjawiska bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Gogolin przy 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach, w następujący sposób: 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba osób biorących udział w pracach 

społecznie użytecznych  
7 9 8 12 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie  

W ramach współpracy z powyżej wymienioną placówką w 2017 roku 4 osoby zostały zatrudnione  

w ramach robót publicznych.  

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej działał Klub Aktywnego Bezrobotnego, którego nadrzędnym celem 

jest stymulacja aktywności bezrobotnych mieszkańców Gminy Gogolin w poszukiwaniu zatrudnienia. 

Uczestnicy to w większości klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 

spotkania zostały zawieszone. 

 

Długotrwała choroba 

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego schorzenia pozostają przez długi 

czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą cierpią, często nie jest możliwa do całkowitego wyleczenia, a 

jedynie minimalizowane są jej objawy. Ciężka choroba jest definiowana jako taka, która zagraża życiu 

człowieka. Długotrwała lub ciężka choroba była na przestrzeni ostatnich trzech lat jednym z głównych 

powodów przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom Gminy Gogolin.  

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin 

objęta pomocą z 

powodu 

długotrwałej 

choroby 

91 108 96 91 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019, 2020 rok 

 

 

Wykres – liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu długotrwałej choroby  
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Alkoholizm termin wieloznaczny, w wąskim znaczeniu to choroba alkoholowa (zespół zależności 

alkoholowej) czyli uzależnienie od alkoholu etylowego, a w szerokim znaczeniu to następstwa nadmiernego 

używania alkoholu, nie tylko chorobowe, lecz również społeczne. Alkoholizm jest jednym z kolejnych 

powodów przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom Gminy. 

Rok 2017 2018 2019 2020 

Liczba rodzin objęta 

pomocą z powodu 

alkoholizmu  

91 60 55 44 

Źródło danych: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017, 2018, 2019, 2020 rok 

 

Wykres – liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu długotrwałej choroby  

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w 

oparciu o Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który zawiera się w 

planach rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Gogolin. Program określa lokalne działania w 

zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i indywidulanych wynikających z używania 

alkoholu. Program obejmuje działania profilaktyczne i naprawcze oraz te zmierzające do zwiększenia zasobów 

- instrumentów niezbędnych do skutecznej realizacji programu. 

Aktualnie zachodzą dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany wynikające z sytuacji epidemiologicznej. Z tego 

też powodu należy przyjąć, że program może podlegać modyfikacjom tak, by odpowiadał na pojawiające się 

potrzeby i problemy środowiska lokalnego.  

 Zadania określone w programie wynikają wprost z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych otrzymają pomoc w postaci terapii indywidualnej  

i grupowej w Poradni Leczenia Uzależnień działającej w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie. 

Dodatkowo w Gminie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, stosujących przemoc 

i ich rodzin, a zatrudniony w strukturach Centrum Usług Społecznych psycholog, udziela osobom 

zainteresowanym poradnictwa psychologicznego.   
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Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba osób/rodzin, które zgłosiły się do 

Punktu Konsultacyjnego  39 39 34 30 

2. Liczba porad udzielonych w Punkcie 

Konsultacyjnym 511 478 465 263 

3. Liczba uczestników w Świetlicy 

Środowiskowej 51 51 30 30 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie  

Na terenie Gminy Gogolin nie prowadzi działalności żadna grupa samopomocowa dla osób 

uzależnionych (np. AA), osób współuzależnionych czy dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym 

(np. Al-Anon). 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba posiedzeń Komisji Profilaktyki         

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gogolinie  
11 9 10 7 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba wniosków, które wpłynęły do 

Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gogolinie  
13 23 22 15 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba osób, które skierowano na badanie 

stopnia uzależnienia z Gminy Gogolin  10 19 14 12 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba wniosków o wydanie zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu  12 10 10 8 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba wydanych postanowień na sprzedaż 

alkoholu w Gminie Gogolin  25 26 23 19 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba dzieci z rodzin dotkniętych 

problemem alkoholowym biorących udział 

w koloniach 
20 15         0 

0 

(COVID-

19) 

Źródło danych: dane statystyczne Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Jak wynika z przedstawionych wyżej danych nastąpiło zmniejszenie liczby wniosków kierowanych do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie postępowania w stosunku do osób 

nadużywających alkoholu. Jednakże problemy związane z nadużywaniem alkoholu w Gminie Gogolin są takie 

same jak w całym społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim problemy zdrowotne osób pijących i 

członków ich rodzin. Małżonkowie alkoholików cierpią na nerwice i depresje, dzieci mają niską samoocenę lub 
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pokazują postawę buntowniczą. Częściej niż ich rówieśnicy z domów wolnych od uzależnień sprawiają kłopoty 

wychowawcze, sięgają po używki, nierzadko w rodzinach z problemem alkoholowym dochodzi do awantur i 

aktów przemocy. Tabela przestawiająca dane statystyczne nie oddaje w pełni problemu alkoholizmu z uwagi na 

istniejący w społeczeństwie temat tabu i wstyd oraz często związane ze zgłoszeniem konsekwencje, m.in. utrata 

źródła utrzymania. Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych 

konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia. Jednak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wskazuje, że od 2019 roku problem nadużywania alkoholu może dotyczyć 12% dorosłych 

mieszkańców naszego kraju. Główny Urząd Statystyczny natomiast szacuje, że ponad 3 miliony osób pije 

alkohol ryzykowanie lub szkodliwie. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu 

(jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, 

przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się. Picie szkodliwe to taki wzorzec picia, który 

powoduje szkody fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje 

jeszcze uzależnienie od alkoholu. Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać 

wzór spożywania alkoholu od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w 

sposób ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich uzależnią się. Analizując problem zagrożeń i bezpiecznego 

funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym należy kierować się informacjami Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

-  alkohol to jedna z głównych przyczyn wypadków wśród młodzieży (drogowe, utonięcia); 

- alkohol jest czynnikiem zwielokratniającym ryzyko różnych niebezpiecznych sytuacji (stanie się ofiarą 

przestępstwa, konflikty z prawem, sięganie po narkotyki); 

- agencja przypomina o istniejących przepisach i zaangażowaniu osób dorosłych w społeczną kontrolę 

przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, co może w znaczącym stopniu ograniczyć dostępność 

alkoholu; 

- ograniczając dostępność alkoholu dla osób nieletnich chronimy nie tylko młodych ludzi, lecz w znaczącym 

stopniu wpływamy również na poprawę bezpieczeństwa publicznego. 

Szczególną grupą ryzyka są seniorzy, a spożywanie przez nich alkoholu pociąga za sobą zdecydowanie 

większe ryzyko szkód zdrowotnych. W przypadku seniorów picie alkoholu może nasilić istniejące problemy 

zdrowotne i psychologiczne a także powodować dodatkowe problemy zdrowotne. Optymalnym zaleceniem dla 

seniorów jest abstynencja, zwłaszcza gdy przyjmowane są leki w przewlekłych schorzeniach, a praca u osób 

starszych z problemem alkoholowym wymaga uwzględnienia specyfiki wynikającej z wieku i możliwości 

seniorów. Analizując problem nadużywania alkoholu zawsze wskazujemy, że profilaktyka jest tym działaniem 

uprzedzającym, które przynosi najlepsze efekty w rozwiązaniu tego problemu.  

W zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Gogolin prowadzone są różnorodne działania z 

zakresu promowania stylu życia wolnego od używek, które realizowane są przez placówki oświatowe, Gminny 

Ośrodek Zdrowia, Centrum Usług Społecznych, Gminny Ośrodek Kultury, funkcjonariuszy Policji, świetlicę 

oraz stowarzyszenia i kluby sportowe. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w znaczącym stopniu problem 

alkoholowy jest głęboko skrywany i ujawnia się dopiero w sytuacjach kryzysowych, przekraczających próg 

bezpieczeństwa zdrowotnego, finansowego czy granicę tabu rodzinnego. Realizacja programu jest 

systematycznie monitorowana przez koordynujące działania Centrum Usług Społecznych, poprzez określone w 

programie wskaźniki efektywności.  

Jednym z zadań podejmowanych w ramach „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie” jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół 

Interdyscyplinarny działa na podstawie: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu przemocy w 

rodzinie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" 

oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".  

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin jest zmniejszenie 

zjawiska przemocy w rodzinie poprzez między innymi integrowanie i koordynowanie działań podmiotów 
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wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz specjalistów, w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół powołuje 

grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów 

występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych są członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy realizujący zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie.  

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. 
Liczba posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego 4 5 6 4 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. Liczba formularzy Niebieskiej Karty 
5 25 17 12 

 

Lp.  2017 2018 2019 2020 

1. 
Liczba zakończonych procedur Niebieskiej 

Karty 9 8 18 7 

Źródło danych: dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin  

Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje, trudno ocenić skalę przemocy, statystyki 

przedstawione powyżej nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Gogolin, zjawisko to jest 

powszechne, ale nie zawsze ujawniane. 

Dom Spokojnej Starości “Święta Barbara" w Kamionku jest jednostką organizacyjną Gminy Gogolin. 

Placówka zapewnia całodobową opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie 

obowiązującego standardu. 

DSS „Św. Barbara” w Kamionku działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów 

pomocy społecznej. 

Funkcjonuje na podstawie uchwały nr XXXII/235/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia  

18 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin oraz na podstawie 

decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. Nr 4/2005 zezwalającej Gminie Gogolin na 

prowadzenie na czas nieokreślony Domu Pomocy Społecznej dla 44 osób w podeszłym wieku zmieniona 

decyzją nr 9/2014 w części dotyczącej liczby mieszkańców z 44 na 47 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

Aktem regulującym prawa i obowiązki mieszkańców, zadania, organizację Domu, zasady gospodarki 

finansowej jest Regulamin Organizacyjny Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara" zatwierdzony uchwałą 

Rady Miejskiej w Gogolinie nr XLII/301/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r.   

W dokumencie tym określone są cele i zadania jednostki, struktura i zasady kierowania, sposób 

składania skarg i wniosków, sposób przeprowadzenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, sposób 

znakowania pism oraz podpisywania dokumentów. 

Według stanu na koniec lipca 2021 r. w Domu Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku 

przebywa 43 mieszkańców umieszczonych na podstawie decyzji administracyjnych.  Średnia wieku 

mieszkańców wynosi 82 lata, w tym dla kobiet to 85 lat, natomiast dla mężczyzn to 79 lat. Od 2006 r. w Domu 

zamieszkiwało 251 osób. 

Id: EE416001-39EA-4733-827E-B46F08B97040. Podpisany Strona 40



Pochodzenie mieszkańców Liczba mieszkańców 

Gmina 

Gogolin 

Gogolin 3 

Górażdże 1 

Kamień Śl. 2 

Kamionek 2 

Zakrzów 2 

Malnia 0 

Chorula 1 

Odrowąż 0 

Obrowiec 2 

Gmina Krapkowice 7 

Gmina Zdzieszowice 3 

Gmina Tarnów Op. 4 

Gmina Izbicko 4 

Opole 2 

Gmina Walce 1 

Gmina Popielów 1 

Gmina Walce 1 

Poznań 1 

Źródło danych: Dom Spokojnej Starości “Św. Barbara” w Kamionku  

Obiekt budowlany, w którym znajduje się DSS to zwarty kompleks 2 budynków. Budynek mieszkalny 

składa się z piwnic, parteru i dwóch pięter. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą korzystać  

z podjazdu i swobodnie przemieszczać się po wyłożonych kostką brukową, chodnikach. Wokół budynku 

znajduje się część rekreacyjna dla mieszkańców w tym ogród z drzewami liściastymi i iglastymi, krzewami 

ozdobnymi z małymi formami architektonicznymi tj. ławki, altany, pergole, skalniaki. 

W budynku szerokość korytarzy oraz brak progów, umożliwia swobodne poruszanie się na wózkach 

inwalidzkich. Korytarze są prawidłowo oświetlone z dostępem do windy na każdym piętrze. Jednostka posiada 

system przeciwpożarowy, pomieszczenia wyposażone są w instrukcje przeciwpożarowe oraz udzielania 

pierwszej pomocy. Gaśnice, przewody wentylacyjne, szczelność instalacji poddawane są corocznemu 

przeglądowi.  

Przeglądy instalacji odgromowej wykonywane są co 5 lat. Placówka wyposażona jest również, zgodnie 

z przepisami, w system alarmowy składający się z dzwonków dostępnych dla każdego mieszkańca. W trosce o 

bezpieczeństwo mieszkańców działanie systemu jest na bieżąco sprawdzane przez pracownika gospodarczego 

zatrudnionego w jednostce. 
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W domu znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: 

 jadalnia, 

 kuchnia, 

 gabinet medycyny doraźnej, 

 pomieszczenie do rehabilitacji ruchowej, 

 pomieszczenie do terapii zajęciowej, 

 sala spotkań, 

 kaplica, 

 pomieszczenie biblioteczne, 

 pralnia, 

 pomieszczenie do prasowania i suszenia. 

 

Pokoje mieszkańców 

Dom dysponuje 28 pokojami mieszkalnymi w tym 9 pokojami jednoosobowymi i 19 dwuosobowymi. 

Wszystkie pokoje spełniają obowiązujące standardy. Każdy z mieszkańców ma do dyspozycji łózko, szafkę 

przyłóżkową, szafę ubraniową, stolik i krzesła. Mieszkańcy mają także prawo doposażyć swój pokój w sprzęty 

i dekoracje prywatne zgodnie z ich upodobaniami o ile nie narusza to bezpieczeństwa i komforty 

współlokatora. W Każdym z pokoi jest łazienka, która jest przestronna, wyposażona w umywalkę, lustro, 

krzesło i taborety kąpielowe, bez brodzików bądź wanny ze swobodnym dostępem dla personelu opiekuńczego. 

Ponadto Dom wyposażony jest w wózki wannowe i podnośniki kąpielowe, które umożliwiają przenoszenie i 

przewożenie mieszkańców. 

          O czystość pokoi, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ich wietrzenie, dbanie, aby były wolne od 

nieprzyjemnych zapachów oraz dezynfekcję odpowiadają, zatrudnione na 5 etatach, pokojowe. Pokoje są 

sprzątane przynajmniej 1 raz na dzień a w razie potrzeby częściej, pomieszczenia higieniczno-sanitarne 

sprzątane są na bieżąco. 

Kuchnia wraz z zapleczem i jadalnią usytuowana jest na parterze budynku. Mieszkańcy mają 

zapewnione 5 posiłków dziennie. Czas wydania posiłków wynosi ok. 2 godziny. Poza dietami podstawowymi, 

stosuje się dietę cukrzycową, lekko strawną oraz wysoko białkową zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawowe 

produkty żywnościowe takie jak chleb i picie dostępne są całą dobę. Jadłospisy sporządzane są co dwa 

tygodnie. Zarówno jadłospis dwutygodniowy jak i jadłospis dzienny wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w 

jadalni. 

Zapewnienie odzieży i obuwia  

Mieszkańcom Domu nieposiadającym własnych dochodów Dom zapewnia odzież i obuwie,  

w zakresie opisanym w Rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej.  Pomoc w zakupie odzieży 

świadczą pracownicy pierwszego kontaktu, pracownik socjalny lub opiekunowie. Część mieszkańców 

zaopatruje się w odzież i obuwie samodzielnie bądź korzysta z pomocy bliskich. Mieszkańcom Domu 

zapewnia się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, a w przypadku, gdy sami nie są w stanie zapewnić sobie 

środków czystości, zapewnia się im w miarę potrzeb mydło, szampon, przybory toaletowe.  

 POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH: 

1) w załatwieniu spraw osobistych - pracownik socjalny do którego mieszkańcy mają swobodny dostęp. 

Świadczenie pracy socjalnej obejmuje sprawy związane z przyjęciem mieszkańca do Domu,  

w tym: wywiad środowiskowy ustalający sytuację bytową przed przyjęciem mieszkańca, informowanie 

mieszkańca o zasadach oraz przepisach regulujących tryb przyjęcia do placówki, udzielanie informacji na temat 

zasad funkcjonowania Domu o odpłatności za pobyt, zapoznanie z regulaminami wewnętrznymi Domu, 
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topografią Domu i ofertą przez nie go świadczoną, pomoc w adaptacji, powiadomienie innych instytucji o 

przybyciu nowego mieszkańca, pomoc w uzyskiwaniu orzeczeń o niepełnosprawności, świadczeń z pomocy 

społecznej i organów emerytalno-rentowych, pomoc w rozwiązaniu i uregulowaniu spraw mieszkaniowych, 

życiowych jak również reprezentowanie przed instytucjami;  

2) w pielęgnacji i niezbędnej pomocy - wielu mieszkańców wymaga intensywnej i wszechstronnej pomocy ze 

strony personelu w podstawowych czynnościach życiowych. Wielu mieszkańców porusza się przy pomocy 

sprzętu wspomagającego jak: kule, balkoniki i wózki inwalidzkie. Opiekę nad mieszkańcami sprawuje 

zatrudnionych 8 opiekunek i 2 pielęgniarki dyplomowane.  

POZIOM USŁUG WSPOMAGAJĄCYCH: 

Powszechnie wiadomo, że każdy człowiek ma swoje potrzeby, które uczy się rozpoznawać  

i zaspakajać. Dom pomocy społecznej jest szczególną instytucją, jest to świat osób starszych, wyrwanych z 

naturalnych środowisk i uzależnionych od pomocy drugich.  Celem Domu Spokojnej Starości jest zapewnienie 

jak najlepszych warunków do zapewnienia mieszkańcom jak najlepszego samopoczucia. W tym celu 

organizuje się różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe spełniające nie tylko formę rozrywki, ale i 

funkcję terapeutyczną. Zajęcia terapeutyczne odbywają się regularnie, zgodnie z tygodniowym i miesięcznym 

planem pracy. We wszystkich zajęciach mieszkańcy uczestniczą dobrowolnie i zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami oraz możliwościami psychofizycznymi. Nasi mieszkańcy mogą brać udział w: zajęciach 

biblioterapii, muzykoterapii, ergoterapii, ludoterapii i klubów: religijnego, klubu podróżnika, klubu teatralnego 

oraz brać udział w zajęciach manualnych.  

Podstawowym celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej 

każdego mieszkańca, wdrożenie ich do aktywności fizycznej i umysłowej.   

Główne cele terapii to: 

 wykorzystanie potencjału intelektualnego i zdolności przystosowawczych mieszkańca w nowym 

środowisku zamieszkania, 

 poprawa lub utrzymanie dotychczasowego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 wspieranie i umacnianie samodzielności w codziennych czynnościach, 

 stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, intymności i 

przynależności do grupy, 

 udzielenie mieszkańcom pomocy w zaspokojeniu potrzeb zgodnie z ich możliwościami, 

 stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań, 

 podtrzymywanie i utrwalanie więzi z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi, 

 integracja ze środowiskiem lokalnym, 

 nabywanie umiejętności rozwiazywania problemów, 

 rozwijanie samorządności poprzez włączenie mieszkańców do współdziałania o bieżących sprawach 

placówki. 

Mieszańcy Domu mają również możliwość uczestniczenia we Mszach Świętych w Kaplicy na terenie Domu w 

każdą sobotę o 16.00 oraz w dni świąteczne. Wszyscy mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z 

kapłanem. 

Dla podtrzymania sprawności fizycznej mieszkańców Dom zatrudnia fizjoterapeutę, który świadczy usługi w 

bogato wyposażonym gabinecie na parterze budynku jak również, który świadczy usługi przy łóżku 

mieszkańca. Rehabilitacja w naszym Domu to przede wszystkim proces, który dąży do zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz 

zadowolenia. Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od 
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wieku mieszkańca. Dodatkowo mieszkańcy korzystają z siłowni na świeżym powietrzu, która znajduje się w 

Kamionku. 

Zakres obowiązków fizjoterapeuty polega na: 

 diagnostyce funkcjonalnej mieszkańca, 

 planowaniu i prowadzeniu fizjoterapii, 

 planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii, 

 kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu, 

 dobieraniu do potrzeb mieszkańca wyrobów medycznych, 

 nauczeniu mieszkańca posługiwania się wyrobami medycznymi. 

UMOŻLIWIENIE I ORGANIZOWANIE MIESZKAŃCOM POMOCY W KORZYSTANIU  

ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

Osobom zamieszkałym w domach pomocy społecznej zabezpiecza się świadczenia medyczne na takich samych 

zasadach jak w opiece domowej. Mieszkańcy domów pomocy społecznej jako osoby wymagające opieki z 

powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności mogą korzystać z kontraktowych przez fundusz zdrowia 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa. Przysługuje im również, na ogólnych 

zasadach, prawo do opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 

W związku z tym mieszkańcy Domu DSS w Kamionku w roku 2020 byli pod objęcie opieką lekarza 

rodzinnego Panią dr Renatą Tomczyk, natomiast pielęgniarską opiekę środowiskową świadczy Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Gogolinie. Podstawowa opieka zdrowotna jest na bardzo wysokim poziomie i świadczona 

jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do godz. 18.00.  W dni ustawowo wolne od 

pracy i święta świadczeń udzielała nocna i świąteczna opieka świadczona przez Krapkowickie Centrum 

Zdrowia w Krapkowicach. Natomiast świadczeń w zakresie opieki długoterminowej udziela firma PZU 

Zdrowie. Pielęgniarka obejmuje swoją opieką 12 mieszkańców na podstawie przeprowadzonej skali Barthela. 

Świadczenia udzielane są w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 20.00 jednak w przypadku ciągłości 

świadczenia i na podstawie zlecenia lekarskiego pomoc udzielana jest także w niedziele i święta. 

4. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE GOGOLIN 

Realizacja Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin wynika z przeprowadzonej diagnozy potrzeb 

i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Gogolin. Diagnoza została 

przeprowadzona zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych. Przeprowadzona w dniach od 29.01.2021 r. do 29.03.2021 r. diagnoza dostarczyła 

informacji o potrzebach mieszkańców w zakresie usług społecznych oraz danych o potencjale usługowym 

środowiska lokalnego i stanowi ona równocześnie podstawę do zaplanowania kompleksowych działań i 

zapewnienia wysokiej jakości usług w powstałym w Gminie Gogolin Centrum Usług Społecznych oraz bazę 

danych do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025. 

Nowo powołana jednostka zapewni zintegrowanie usług zdrowotnych, opiekuńczych, wsparcia rodzin  

i małych dzieci, a także dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W założeniu każdy mieszkaniec gminy bez 

względu na osiągane dochody, sytuację społeczną czy wiek otrzyma dedykowane indywidualne wsparcie. 

Przeprowadzona diagnoza dostarczyła szeregu informacji w zakresie potencjału i potrzeb społeczności lokalnej. 

Główne wnioski i rekomendowane działania pogrupowano dla poszczególnych sfer życia społecznego, które 

stanowią również podstawę wypracowania i określenia celów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. 

 

Realizacja usług społecznych będzie odbywać się poprzez kilka form: 

 wsparcie rodzin i małych dzieci poprzez organizowane cyklicznych spotkań dla dzieci  

i rodziców pod okiem wykwalifikowanego animatora;  
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 usługi zdrowotne i opiekuńcze dla osób starszych, które otrzymają dostęp do oferty usług zdrowotnych 

i opiekuńczych prowadzonych przez doświadczone osoby; w ramach usług zdrowotnych zostanie 

zapewniona opieka rehabilitacyjna; w zakresie usług opiekuńczych wsparcie otrzymają osoby samotne 

i niesamodzielne, które wymagają opieki bezpośrednio w ich domach; CUS będzie dążyć do 

zapewnienia współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy realizacji usług zdrowotnych i 

opiekuńczych;  

 wsparcie młodzieży do 18 roku życia poprzez elementy działań ukierunkowane na zajęcia psycho-

edukacyjne, warsztaty twórcze, projekty społeczne i artystyczne, prowadzone pod okiem 

doświadczonego animatora;  

 współpraca z podmiotami NGO poprzez platformę współpracy, działającą na rzecz lokalnej 

społeczności.  

 

POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE RODZINY I POMOC SPOŁECZNA 

W opinii mieszkańców Gminy Gogolin w zakresie potrzeb związanych z poszerzeniem oferty 

wspierania rodzin na terenie Gminy, badani najczęściej wskazywali na organizowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (50,31%), specjalistyczną pomoc (psycholog, pedagog, 

logopeda itp.) – 47,24%, poradnictwo specjalistyczne (43,56%) oraz organizowanie alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi (41,72%). Średnio co trzeci mieszkaniec Gminy widzi potrzebę 

organizowania warsztatów/zajęć rozwijających zainteresowania (34,36%), zwiększenia dostępności miejsc 

zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (32,52%) oraz przeprowadzania zajęć profilaktycznych z zakresu 

uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży (30,67%).  

Następnie mieszkańcy Gminy Gogolin mieli określić, czy byliby zainteresowani skorzystaniem z 

wymienionych usług społecznych skierowanych do rodzin. Mieszkańcy najchętniej wzięliby udział  

w zajęciach Klubu Rodzica, który organizowałby prelekcje ze specjalistami, animatora dla dzieci,  

czy zatrudniałby pedagoga podwórkowego (42,94%). W dalszej kolejności badani wskazali na terapię dla 

dzieci/młodzieży (37,42%), mediacje rodzinne, np. partnerskie, małżeńskie, międzypokoleniowe (17,79%). 

Blisko co szósty mieszkaniec biorący udział w badaniu nie byłby zainteresowany skorzystaniem z 

wymienionych usług (15,95%), natomiast na szkołę rodzenia wskazało 14,72% osób, a na terapię dla 

par/małżeństw 14,11% ankietowanych. Najmniej badanych byłoby zainteresowanych skorzystaniem ze szkoły 

dla małżonków/narzeczonych (4,29%) 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych dedykowanych 

rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zamieszkującym Gminę Gogolin wyróżnili potrzebę 

utworzenia grupy wsparcia dla rodziców borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 

objęcia skoordynowaną pomocą psychologiczną dzieci i młodzież wymagających wsparcia psychospołecznego, 

której adekwatność i przebieg powinien być nadzorowany przez asystenta rodziny działającego w formie 

koordynatora tychże działań. Respondenci biorący udział w badaniu wskazali na problem niewystarczającej 

liczby dzieci objętych wsparciem socjoterapeutycznym, pedagogicznym i profilaktycznym oferowanym przez 

funkcjonującą w Gminie Gogolin świetlicę oraz świetlice wiejskie. Wśród propozycji poszerzenia usług 

społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, respondenci wyróżnili prowadzenie kampanii 

informacyjnej w zakresie rodzajów i form przemocy, zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej rodzinie 

dotkniętej przemocą domową, a także utworzenie mieszkań umożliwiających natychmiastową izolację rodziny 

od osoby stosującej przemoc domową, a jeżeli to niemożliwe to pomieszczeń/pokoi służących izolacji 

sprawców przemocy. Badani wskazali także na potrzebę utworzenia grupy wsparcia dla osób doznających i 

stosujących przemoc. 

 

Wnioski: 

Biorąc pod uwagę powyższe podsumowanie wyników badań można stwierdzić, że większość mieszkańców 

Gminy Gogolin dostrzega potrzebę poszerzenia oferty wspierania rodzin w zakresie organizowania 

alternatywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także specjalistycznej pomocy oraz 
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poradnictwa. Największa ilość ankietowanych byłaby zainteresowana utworzeniem Klubu Rodzica na terenie 

Gminy. Z perspektywy przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych do potrzeb rozwijanych w 

zakresie wspierania rodziny należy przede wszystkim udzielanie skoordynowanego wsparcia rodzinom i 

dzieciom z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, objęcie wsparciem osób dotkniętych problemem 

przemocy domowej, a także zwiększenie dostępności do nieodpłatnych porad prawnych.  

 

Rekomendowane działania: 

- Udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych 

poprzez organizację warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze oraz objęcie rodziny 

kompleksowym i skoordynowanym wsparciem psychologicznym. 

- W zakresie wspieranie rodziny w sposób szczególny rekomenduje się utworzenie Klubu Rodzica, który 

będzie miejscem integracji i dzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami oraz problemami związanymi 

z wychowaniem dzieci. Rodzicielstwo to szczególne wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodziców, którzy 

chętnie korzystają ze wsparcia specjalistów stąd ważne, aby odbywały się w nim spotkania, np. z lekarzami, 

pielęgniarkami, położnymi, dietetykami, logopedami czy psychologami. Ważne jest również podnoszenie 

świadomości rodziców w zakresie działalności Klubu oraz żeby nie traktowali kierowania do niego jako 

krytykę. 

- Wspieranie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy w 

zakresie psychiatrii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz wsparcia specjalistów  

w postaci surdopedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoda oraz neurologopedy. Udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej poprzez organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz organizację treningu umiejętności społecznych dla wszystkich członków rodziny. 

- Podejmowanie działań na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez prowadzenie zajęć 

integracyjnych adresowanych do dzieci do lat 3 pn., Akademia szkraba i rodzica”. 

- Podjęcie działań na rzecz utworzenia i zagospodarowania sali do terapii integracji sensorycznej oraz 

przeprowadzania w niej zajęć i terapii SI pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. 

- Rozpowszechnienie informacji dla rodzin na temat możliwości poradnictwa rodzinnego i psychologicznego 

oraz uzyskania pomocy w przypadku doświadczenia problemów. 

- Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących w placówkach 

oświatowych, w tym w placówkach wsparcia dziennego celem zwiększenia efektywności działań. 

- Utworzenie przy Centrum Usług Społecznych Telefonu Zaufania, z którego można będzie korzystać w sposób 

anonimowy w przypadku problemu uzależnień i przemocy oraz uzyskać niezbędne informacje z zakresu oferty 

wsparcia i pomocy. 

- Prowadzenie działalności informacyjnej mającej na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki 

przemocy. Zakres kierowanych informacji, oprócz konsekwencji stosowania przemocy, powinien zawierać 

również treści na temat szerokiego spektrum rodzajów przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik i 

metod, które będą w atrakcyjny i aktywny sposób przekazywać informacje, które będą dostosowane do każdej 

grupy wiekowej. 

- Utworzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków rodzin osób 

uzależnionych, a także dla osób doświadczających i stosujących przemoc. 

- Rekomenduje się utworzenie miejsca w postaci, np. mieszkania kontenerowego umożliwiającego 

natychmiastową izolację członków rodziny doświadczających przemocy. 

- Zwiększenie świadomości dorosłych mieszkańców na temat negatywnych konsekwencji stosowania 

przemocy w procesie wychowania, przy jednoczesnej edukacji w zakresie innych skutecznych  

i bezpiecznych dla rozwoju dziecka metod wychowawczych, poprzez warsztaty i zajęcia organizowane dla 

rodziców oraz przy wykorzystaniu strategii informacyjnej, zarówno w środkach masowego przekazu, jak i w 

społeczności lokalnej. 
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PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Mieszkańcy Gminy Gogolin, zostali zapytani czy w ich opinii na terenie Gogolin dostrzegają potrzebę 

poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, kształtowanie 

odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia). Zdecydowana większość 

odpowiedziała twierdząco na to pytanie, bo aż ponad 79,14%, natomiast pozostała część ankietowanych jest 

przeciwnego zdania lub zadeklarowała brak wiedzy w tym zakresie (po 10,43%). Mieszkańcy biorący udział w 

badaniu ankietowym najwyżej ocenili poziom dostępności do opieki terapeutycznej świadczonej na terenie 

Gminy Gogolin, natomiast najgorszy poziom dostępności w ich opinii występuje w przypadku opieki 

psychiatrycznej. W obszarze promocji i ochrony zdrowia, mieszkańcy Gminy Gogolin zostali poproszeni o 

wskazanie działań, które ich zdaniem powinny zostać podjęte na szerszą skalę w celu wyeliminowania lub 

ograniczenia zjawiska uzależnień. Ankietowani najczęściej wskazywali na zwiększenie pomocy 

psychologiczno-terapeutycznej (65,03%), profilaktykę dzieci i młodzieży (59,51%) oraz rozwój alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego (39,88%). Najmniejsza ilość odpowiedzi padła na kampanię/edukację społeczną 

(22,70%), pomoc medyczną (21,47%) oraz pomoc materialną (8,59%). 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu w zakresie profilaktyki 

uzależnień zwrócili uwagę na zaawansowaną działalność licznych stowarzyszeń oraz organizacji sportowych 

oferujących zajęcia rekreacyjno-sportowe, które stanowią niezwykle istotny zasób Gminy Gogolin w zakresie 

oferowania różnorodnych form spędzania czasu dla młodych mieszkańców Gminy. Przeprowadzone badanie 

diagnostyczne wykazało problem nasilającego się zjawiska uzależnienia od Internetu oraz urządzeń 

elektronicznych wśród młodych mieszkańców Gminy, a także brak wiedzy wśród znaczącej części rodziców w 

zakresie negatywnego wpływu urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci. Przedstawiciele instytucji 

kulturalnych działających w Gminie Gogolin podkreślili, iż przygotowywana przez nie propozycja zajęć oraz 

kalendarium wydarzeń adresowanych do dzieci i młodzieży stanowi interesującą alternatywę dla wolnego 

czasu spędzonego na korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Z analizowanego materiału badawczego wynika, 

że pomimo, iż na terenie Gminy Gogolin realizowane są działania z zakresu profilaktyki uzależnień, w opinii 

respondentów jedną z potrzeb w tej dziedzinie jest pozyskanie osoby w postaci trenera/specjalisty w zakresie 

przeprowadzania rekomendowanych programów profilaktycznych, co pozwoliłoby zwiększyć skuteczność 

działań profilaktycznych adresowanych do młodych mieszkańców Gminy oraz realnie ograniczyłoby zjawisko 

uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozpatrując kwestię potrzeb w zakresie poszerzania oferty usług z 

zakresu przeciwdziałania uzależnieniom respondenci dostrzegają także konieczność uruchomienia Telefonu 

Zaufania, zatrudnienia terapeuty ds. uzależnień, a także utworzenia samopomocowych grup wsparcia dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. 

 

Wnioski: 

Biorąc pod uwagę powyższe podsumowanie wyników badań możemy stwierdzić, iż zdecydowana większość 

ankietowanych mieszkańców Gminy dostrzega konieczność poszerzenia działań związanych z ochroną i 

promocją zdrowia. Badani najlepiej ocenili poziom dostępności do opieki terapeutycznej, natomiast najgorzej 

do opieki psychiatrycznej. 

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, respondenci wskazali na konieczność podejmowania działań w 

zakresie pomocy psychologiczno-terapeutycznej, profilaktyki dzieci i młodzieży oraz rozwoju alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego. Natomiast z wypowiedzi przedstawicieli organizacji i instytucji pozarządowych 

wynika, iż na terenie Gminy Gogolin nasila się zjawisko uzależnienia od Internetu i urządzeń elektronicznych. 

Respondenci wskazali szereg różnorodnych propozycji działań zmniejszających zjawisko uzależnień wśród 

mieszkańców Gminy, co może wskazywać na małą skuteczność obecnej oferty w tym zakresie. W dziedzinie 

edukacji zdrowotnej należy podkreślić, iż Gmina Gogolin realizuje szereg prozdrowotnych warsztatów 

skierowanych do różnorodnych grup odbiorców, a także przeprowadza wiele programów profilaktycznych  

w jednostkach oświatowych, skierowanych do najmłodszej grupy odbiorców związanych ze zdrową postawą, 

zbilansowanym odżywianiem się oraz sportem. 
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Rekomendowane działania: 

- Podejmowanie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród dzieci i młodzieży poprzez 

przeprowadzenie programu rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Przeprowadzenie działań o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do wszystkich dzieci 

i młodzieży, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we wczesnych latach picie alkoholu. Skuteczne 

mogą okazać się, np. tematyczne godziny wychowawcze, w czasie których opiekunowie będą podejmować 

działania profilaktyczne: warsztaty edukacyjne, wykorzystanie źródeł multimedialnych, spotkania z ekspertami, 

np. osobami pracującymi z osobami uzależnionymi lub zajęcia wspierające uczniów w rozwijaniu 

konstruktywnych form radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zaleca się także rozszerzenie działalności 

profilaktycznej realizowanej w świetlicach i placówkach wsparcia dziennego. 

- Prowadzenie szkoleń dla rodziców, podczas których przekazana im będzie wiedza na temat problemu picia 

alkoholu, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice 

powinni zostać również przeszkoleni w zakresie reagowania w przypadku spożywania alkoholu przez dziecko. 

- Organizowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących 

alternatywę do spędzania czasu w Internecie oraz na korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Promowanie 

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców Gminy poprzez organizację zajęć 

rekreacyjno-sportowych w szkołach, świetlicach młodzieżowych, placówkach wsparcia dziennego oraz 

instytucjach kulturalno-rekreacyjnych. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom dzieci i młodzieży pn., Młodość bez uzależnień”. Utworzenie grup samopomocowych dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych, a także dla osób 

doświadczających i stosujących przemoc. 

 

WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Mieszkańcy poproszeni o wskazanie potrzeb w zakresie poszerzania oferty wsparcia osób  

z niepełnosprawnościami i osób starszych, najczęściej wskazywali na zapewnienie rehabilitacji (67,48%), 

możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego (53,37%) oraz pomoc w czynnościach domowych, 

zapewnianie towarzystwa w formie wolontariatu/usługi sąsiedzkich (44,79%). W dalszej kolejności wyróżnili 

oni zapewnianie całodobowej opieki i prowadzenie usług opiekuńczych (po 41,10%), specjalistyczną pomoc w 

postaci, np. psychologa, psychiatry (40,49%). Z deklaracji co trzeciego badanego wynika, że na terenie Gminy 

występuje potrzeba organizowania transportu dla osób z niepełnosprawnościami (39,88%), zapewnienia 

doraźnego wsparcia usługowego, jak np. dostarczanie żywności, wykonywanie drobnych napraw, zakupów 

(39,26%), prowadzenie placówek wsparcia dziennego (34,36%) oraz organizowania różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego (30,67%). Najmniejszy odsetek respondentów dostrzega potrzebę w zakresie 

poszerzenia oferty dotyczącej wspierania działalności/inicjowania powstawania nowych organizacji 

pozarządowych oferujących wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnością (14,11%), a także 

organizowanie kampanii społecznych podnoszących świadomość w zakresie potrzeb i problemów osób 

starszych i osób z niepełnosprawnością (10,43%).  

Analizując wyniki uzyskane w trakcie badania mieszkańców pod kątem potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami oraz osób starszych możemy zauważyć, że najwyższy odsetek respondentów uważa, 

że na terenie Gminy Gogolin należy wprowadzić usługi pielęgnacyjne (62,58%), wypożyczać sprzęt 

rehabilitacyjny (57,67%), zapewnić transport dla osób starszych oraz wprowadzić usługi porządkowe (po 

52,76%). Jedną z głównych potrzeb wskazanych przez przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych 

biorących udział w badaniu była organizacja dowozu osób starszych i niepełnosprawnych do instytucji 

działających na rzecz ich rozwoju i aktywizacji. W kontekście transportu osób niepełnosprawnych badani 

wyróżnili konieczność zakupu specjalistycznych samochodów dostosowanych do przewozu mieszkańców 

Gminy z niepełnosprawnościami. Wskazano także na problem ograniczonego uczestnictwa osób starszych w 

zajęciach aktywizująco-integracyjnych odbywających się w instytucjach kulturalnych, z powodu braku 

możliwości dojazdu do nich. Respondenci wskazywali na potrzebę zapewnienia seniorom wsparcia 

psychologicznego, a w niezbędnym wypadku także psychiatrycznego. Zwrócono uwagę na potrzebę udzielenia 
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osobom starszym wsparcia w postaci osoby towarzyszącej podczas wizyt lekarskich. Wśród zaproponowanych 

usług wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami znalazła się także propozycja dostępu do 

bezpłatnej terapii logopedycznej, a także stworzenie Punktu Informacyjnego, w którym zatrudniony pracownik 

udzielałby pomocy w zakresie różnorodnych działań formalno-organizacyjnych. Zaproponowano również 

powołanie osoby pełniącej funkcję tzw. złotej rączki, która udzielałaby wsparcia w zakresie drobnych napraw, 

a także osoby zapewniającej codzienny kontakt interpersonalny w postaci, np. rozmowy telefonicznej oraz/lub 

spotkania z samotnymi seniorami. 

Z zebranego materiału badawczego wynika, iż respondenci w odpowiedzi na problem samotności wśród 

seniorów dostrzegają potrzebę promowania idei wolontariatu na rzecz opieki nad osobami starszymi zarówno 

wśród uczniów, jak i osób w wieku produkcyjnym. 

 

Wnioski: 

Rozpatrując uzyskane wyniki badań można stwierdzić, iż większość mieszkańców dostrzega potrzebę 

rozszerzenia oferty wsparcia na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług 

rehabilitacyjnych, a także pomocy w czynnościach domowych oraz zapewnieniu towarzystwa w formie 

wolontariatu/usług sąsiedzkich. W opinii przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych priorytetową 

potrzebą w zakresie realizacji usług społecznych jest zapewnienie transportu seniorom i osobom z 

niepełnosprawnościami do placówek aktywizująco-integracyjnych, wsparcie psychologiczno-poznawcze, 

towarzyskie oraz w zakresie drobnych napraw technicznych. Obraz jaki wyłania się z przeprowadzonego 

badania to także szeroka oferta zajęć aktywizujących skierowana do seniorów, a do niewątpliwych zasobów 

Gminy należy również prowadzony przez nią Dom Spokojnej Starości charakteryzujący się wysoką jakością 

świadczonych usług. 

 
Rekomendowane działania: 

- Zwiększenie dostępności do terapii logopedycznej, pomocy psychologicznej i psychiatrycznej  

dla wszystkich mieszkańców Gminy, a w szczególności dla osób starszych. 

- Rekomenduje się zapewnienie bezpiecznego dowozu osób niepełnosprawnych do miejsc aktywizacji 

społecznej, edukacyjnej i zawodowej poprzez zakup specjalistycznych samochodów do przewozu osób z 

niepełnosprawnościami oraz zapewnienie obecności opiekuna przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy, towarzyszącego im podczas transportu. 

- Zaleca się aktywizacje zawodową osób z niepełnosprawnościami, a więc organizowanie kursów 

zawodowych, czy też szkoleń z zakresu ich możliwości i potencjału na obecnym rynku pracy. 

- Rekomenduje się zapewnienie transportu dla osób starszych, np. w postaci tzw., taksówki dla seniora”, dzięki 

której z łatwością przemieszczą się do placówek wsparcia dziennego, czy instytucji kulturalnorekreacyjnych. 

- Dużym ułatwieniem dla seniorów zamieszkujących Gminę byłoby zapewnienie wsparcia w postaci osoby 

zajmującej się drobnymi naprawami technicznymi, tzw. złotej rączki. 

- Rekomenduje się podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej seniorów, w postaci osoby 

zapewniającej codzienny kontakt poprzez rozmowę telefoniczną lub spotkanie. 

- Tworzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, które mają na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób 

starszych poprzez angażowanie osób starszych w rożne inicjatywy społeczne, integrację międzypokoleniową, a 

także eliminację przemocy i dyskryminacji seniorów.  

 

EDUKACJA PUBLICZNA 

Zdaniem średnio co piątego mieszkańca (22,09%) edukacja publiczna jest obszarem, który powinien 

być priorytetowo rozwijany i usprawniany na terenie Gminy Gogolin. Zdaniem badanych przedstawicieli 

instytucji i organizacji pozarządowych edukację publiczną w Gminie Gogolin wyróżnia szerzenie idei 

wolontariatu, kształtowanie empatycznej postawy wśród młodych mieszkańców Gminy, a także działalność 

promująca zdrowy i ekologiczny styl życia podejmowana na każdym etapie edukacji. 
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Wnioski: 

W opinii mieszkańców Gminy edukacja publiczna jako obszar usług społecznych, który powinien być 

priorytetowo rozwijany znalazła się na ósmym miejscu pod względem kolejności wskazań. Wśród propozycji 

przyczyniających się do jego rozwoju, jeden z respondentów zasugerował potrzebę zatrudnienia osoby 

pełniącej funkcję korepetytora pomagającego uczniom w przygotowaniu się do egzaminów ósmoklasisty. 

 

Rekomendowane działania: 

- Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób pracujących w placówkach 

oświatowych, w tym w placówkach wsparcia dziennego celem zwiększenia efektywności działań. 

- Wspieranie dzieci i młodzieży w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć 

wyrównawczych oraz zatrudnienie w strukturach Centrum Usług Społecznych korepetytora pomagającego 

uczniom w przygotowywaniu się do egzaminów kończących szkołę podstawową. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

W aspekcie wsparcia udzielanego mieszkańcom Gminy pozostającym bez zatrudnienia, respondenci najlepiej 

ocenili udzielanie pomocy materialnej (dobrze lub bardzo dobrze oceniło ją 16,57% ankietowanych) oraz 

dostęp do prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych oraz robót publicznych (dobrze lub bardzo 

dobrze oceniło go 15,33% osób). 

W opinii przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych problem bezrobocia nie przybiera na terenie 

Gminy znaczących rozmiarów, a trudność, z którą zmagają się gogolińscy przedsiębiorcy związana jest z 

brakiem wystarczającej liczby pracowników. 

 

Wnioski: 

Analizując odpowiedzi zarówno mieszkańców Gminy Gogolin, jak i przedstawicieli organizacji oraz instytucji 

pozarządowych można stwierdzić, że pomimo faktu, iż respondenci wskazywali na potrzebę podejmowania 

działań dotyczących bezrobocia, skala tego zjawiska nie jest współmierna do wyników badania ankietowego – 

wskazuje na to stopa bezrobocia utrzymująca się na relatywnie niskim poziomie na terenie Gminy. 

 

KULTURA, KULTURA FIZYCZNA ORAZ TURYSTYKA 

Bazując na uzyskanych wynikach można stwierdzić, że mieszkańcy najlepiej ocenili dostęp  

do aktywności sportowej (tj. klubów, sekcji i zajęć sportowych, turniejów), która w opinii 50,92% 

mieszkańców jest dobra lub bardzo dobra. Dostęp do aktywności kulturalnej jest dobry lub bardzo dobry 

zdaniem 49,7% respondentów, natomiast w opinii, co piątego badanego dostępność do infrastruktury 

rekreacyjnej (tj. baseny, place zabaw, parki, siłownie zewnętrzne) jest niska lub bardzo niska (22,7%). 

Zdecydowana większość respondentów tj. 80,98% osób (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak”  

i „raczej tak”) uważa, że na terenie Gminy istnieje potrzeba poszerzania alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego. Zdaniem przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu oferta 

zajęć rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych jest interesująca, różnorodna oraz dostosowana do 

odbiorców w każdym wieku. Jednakże badani wskazują na trudności w pozyskiwaniu uczestników 

różnorodnych zajęć, wydarzeń i happeningów przede wszystkim wśród młodych mieszkańców Gminy, a także 

wśród osób z tzw. średniego pokolenia.  

 

Wnioski: 

Mieszkańcy Gminy Gogolin najlepiej oceniają poziom dostępności do aktywności sportowej, natomiast 

najsłabsza przystępność w ich opinii występuje w przypadku aktywności rekreacyjnej. Zdecydowana większość 

ankietowanych dostrzega potrzebę rozszerzenia oferty alternatywnych form spędzania czasu, co nie jest 

jednoznaczne z opinią przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych uważających, iż oferta ta jest 

wystarczająca. 
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Rekomendowane działania: 

- Organizowanie różnego rodzaju działań na rzecz integracji rodziny oraz zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz seniorów. 

- Zaleca się podjęcie działań mających na celu szeroko rozumianą integrację lokalną. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na zwiększenie liczby wydarzeń i imprez dedykowanych dla rodzin z dziećmi. 

 

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż w ciągu ostatnich dwóch lat 22,7% mieszkańców Gminy 

Gogolin było członkiem organizacji pozarządowej, 22,61% badanych współpracowało w formie wolontariatu z 

jakąś organizacją lub instytucją, natomiast niemal 54% osób angażowało się w działalność na rzecz swojego 

osiedla. Wśród ankietowanych, którzy zostali zapytali o chęć podjęcia działalności społecznej w organizacjach 

na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu, 72,39% udzieliło twierdzącej odpowiedzi wskazując, 

iż chętnie zostałaby ona przez nich podjęta. W zakresie potrzeb związanych z działalnością stowarzyszeń, 

przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych wyróżnili konieczność pozyskania większej ilości 

wolontariuszy, szczególnie w wieku produkcyjnym. Ich brak został wskazany w szczególności w strukturach 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W opinii respondentów to, co wyróżnia gogolińską społeczność to wysoki poziom integracji, empatyczności 

oraz współdziałania na rzecz wzajemnej pomocy. 

 

Wnioski: 

Opracowane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż społeczność Gminy Gogolin charakteryzuje się wysokim 

poziomem przedsiębiorczości oraz chętnie podejmuje działania prospołeczne. Jednakże dostrzegalna jest 

niewystarczająca liczba wolontariuszy w stosunku do potrzeb mieszkańców Gminy, w których zaspokajaniu 

pomagają działające stowarzyszenia. Ważnym wnioskiem z przeprowadzonej diagnozy jest także efektywna i 

wieloaspektowa współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami i organizacjami. 

 

Rekomendowane działania: 

- Podjęcie działań integracyjnych wśród mieszkańców Gminy, budowanie relacji między nimi,  

jak i zaproponowanie szerokiej oferty spędzania czasu wolnego w atrakcyjny sposób. Umożliwienie 

mieszkańcom oddolnych inicjatyw w zakresie wolontariatu, realizacji działań w klubach osiedlowych, 

wiejskich czy samopomocy sąsiedzkiej. 

- Zwiększenie oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez jej promowanie oraz edukację mieszkańców. 

- Upowszechnianie idei wolontariatu – podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania wolontariuszy oraz 

liderów społecznościowych. 

 

PRIORYTETYZACJA DZIAŁAŃ 

W opinii ankietowanych mieszkańców priorytetowo rozwijane powinny być to usługi  

z zakresu przeciwdziałania bezrobociu (47,24%), wspierania rodziny (46,63%) oraz wspierania osób z 

niepełnosprawnościami (45,40%). 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu wskazali przede wszystkim na 

propagowanie angażowania się w działalność prospołeczną, a w szczególności aktywizację mieszkańców w 

kierunku działań na rzecz osób starszych, rozwój dostępności do pomocy psychologicznej i psychospołecznej, 

a także udzielanie wsparcia w ramach grup samopomocowych działających na rzecz osób uzależnionych i ich 

rodzin. 

 

Wnioski: 

Mieszkańcy Gminy Gogolin dostrzegają potrzebę rozwijania usług społecznych związanych przede wszystkim z 

przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wspieraniem rodzin i osób z niepełnosprawnościami. W opinii 

przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, priorytetowym działaniem powinno być propagowanie 
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działań wolontaryjnych na rzecz osób starszych, a także rozwój dostępności do pomocy psychospołecznej oraz 

wsparcia udzielanego w ramach grup samopomocowych osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

 

Rekomendowane działania: 

- Stworzenie serwisu informacyjnego o usługach społecznych i ich dostępności. Baza informacji powinna 

zawierać zarówno zakres działalności instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Zaleca się 

ponadto prowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnych podnoszących świadomość mieszkańców w 

zakresie oferty usług społecznych i możliwości uzyskania pomocy. Dobrym pomysłem jest stworzenie 

internetowej bazy danych o osobach dysponujących czasem i umiejętnościami chcących zaangażować się w 

pomoc osobom potrzebującym (wolontariat, pomoc sąsiedzka). 

- Rekomenduje się podjęcie działań na rzecz współpracy instytucji i organizacji pozarządowych działających w 

Gminie pod kątem budowania partnerskiej współpracy. 

4.1 Analiza SWOT 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się 

wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy 

dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki samorządu terytorialnego, ułatwia identyfikację 

problemów i określanie priorytetów rozwoju.  

Zgodnie z powyższym czynniki rozwoju można podzielić na wewnętrzne, na które ma wypływ lokalna 

społeczność (silne i słabe strony) oraz na czynnik zewnętrzne, umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu 

jednostki (szanse i zagrożenia).  

Analizę SWOT Gminy Gogolin dokonano na podstawie zebranych danych zastanych  

i przeprowadzonej diagnozy.  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 aktywność mieszkańców w życiu społecznym, 

 dziedzictwo kulturowe, 

 poczucie solidarności mieszkańców w sytuacji 

zagrożeń, 

 istniejące placówki kulturalne, 

 dobra baza oświatowa, sieć szkół i przedszkoli 

oraz żłobek 

 wspieranie przez samorząd organizacji 

pozarządowych w realizacji zadań publicznych,  

 rozwijająca się przedsiębiorczość, 

 podejmowanie działań mających na celu 

integrację społeczności lokalnej, 

poprzez zaspokajania potrzeb w zakresie kultury, 

sporu i rekreacji,  

 prowadzenie poradnictwa w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 tematyczne imprezy i wydarzenia o charakterze 

lokalnymi i ponadlokalnym, organizowane przez 

samorząd, organizacje pozarządowe, 

 zapewnienie wsparcia za strony asystenta 

rodziny, 

 rozwinięty system usług świadczonych w miejscu 

zamieszkania 

 

 proces starzenia się ludności,  

 dziedziczenie bezrobocia i patologii, 

 osłabiony dostęp do opieki specjalistycznej 

(psycholog, psychiatra),  

 niedostateczne wypełnieni funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej przez 

rodziców,  

 brak placówek wsparcia dziennego dla 

seniorów, 

 bierna postawa świadczeniobiorców CUS w 

rozwiązywaniu problemów życiowych,  

 niska aktywność środowiska lokalnego do 

tworzenia grup samopomocowych,  

 występowanie zagrożeń związanych  

z uzależnieniami, 

 niekorzystne zmiany demograficzne,  

 brak placówki wsparcia dziennego  

(w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej) 
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SZANSE ZAGROŻENIA  

 dostęp do funduszy Unii Europejskiej,  

 korzystne położenie geograficzne   

i komunikacyjne gminy, 

 wzrost dostępności do zróżnicowanych wiekowo 

grup mieszkańców,  

 wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych  

(roboty publiczne, prace interwencyjne, prace 

społecznie użyteczne),  

 likwidacja barier architektonicznych  

 obciążenie Gminy nowymi zadaniami, bez 

zabezpieczenia środków na ich realizację,  

 ukryte bezrobocie, 

 długotrwałe uzależnienie od pomocy 

społecznej,   

 pogorszenie stanu zdrowia psychicznego  

i fizycznego na skutek izolacji związanej z 

pandemią COVID-19, 

 niekorzystne trendy związane   

z demograficznym starzeniem się 

społeczeństwa, 

 rozpad więzi rodzinnych związanych  

z migracją zarobkową, 

 rosnące zagrożenie uzależnieniami nie 

chemicznymi (Internet, gry komputerowe, 

telefon komórkowy) 

4.2 Wnioski z diagnozy  

Przeprowadzona diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w 

Gminie Gogolin pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów społecznych oraz wyzwań na 

najbliższe kilka lat.  

Uzyskane wyniki diagnozy, analiza źródeł zastanych i analiza SWOT pozwoliły na opracowanie 

założeń polityki społecznej Gminy Gogolin na lata 2021-2025. Zostały one przedstawione w formie misji, 

celów i kierunków działań, których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, 

zminimalizowania problemów społecznych występujących w gminie jak i mogących wystąpić w najbliższych 

latach. Działania te zostały ujęte w niżej przedstawionych obszarach: 

 Polityka prorodzinna, wspierania rodziny i pomoc społeczna 

 Promocja i ochrona zdrowia 

 Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych 

 Edukacja publiczna 

 Przeciwdziałanie bezrobociu 

 Kultura, kultura fizyczna oraz turystyka 

 Aktywność obywatelska 

4.3  Misja, cele strategiczne, wskaźniki i kierunki działań  

Misją polityki społecznej Gminy Gogolin jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków 

rozwoju osobistego i społecznego z wykorzystaniem nowych perspektyw; wspomaganie najsłabszych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja lokalnych środowisk. Misja opisuje zasady i 

wartości przyjmowane przez realizujących strategię, przedstawia pożądany obraz Miasta i Gminy Gogolin we 

wszystkich jego wymiarach.  

Wypełnienie tak skonstruowanej misji wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i 

operacyjnych kierunków działań i nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań Centrum Usług 

Społecznych w Gogolinie, ale zawiera zadania będące również w kompetencjach wielu lokalnych i 

ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk. Poniżej przedstawione zostały cele strategiczne i 

operacyjne, kierunki działań oraz wskaźniki. Ponadto uwzględniono realizatorów poszczególnych zapisów i 

prognozę zmian.  
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Cel Strategiczny nr 1: Polityka prorodzinna, wspierania rodziny i pomoc społeczna 

 

Cel operacyjny nr 1: Polityka prorodzinna 

Kierunki działań do celu 

 operacyjnego nr 1 

Czas Realizatorzy Wskaźniki 

1. Oferta spędzania czasu 

wolnego dla rodzin, dzieci i 

młodzieży w Gminie Gogolin. 

2. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

3. Monitorowanie zagrożeń 

mających wpływ na jakość  

i poziom procesu kształcenia  

i wychowania dzieci i młodzieży 

w gminie i podejmowanie 

interwencji w tym zakresie. 

Działania ciągłe 

w latach  

2021-2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie, 

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna. 

- liczba rodzin/dzieci objętych 

wsparciem (dożywanie, pomoc 

materialna dla uczniów 

stypendia) 

- liczba świetlic przyszkolnych 

oraz dzieci z nich 

korzystających, 

- liczba przedsięwzięć 

służących wyrównywaniu 

szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży, 

- liczba dzieci  

i młodzieży korzystających  

ze świetlic środowiskowych. 

 

Cel operacyjny nr 2: Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 2 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie pracy socjalnej  

z rodzinami w szczególności 

przeżywającymi trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

2. Budowanie systemu działań 

wspomagających funkcjonowanie 

rodziny poprzez rozwój 

asystentury. 

3. Prowadzenie wśród rodzin 

edukacji w zakresie właściwego 

wypełniania ról rodzicielskich 

oraz promowanie prawidłowego 

modelu rodziny. 

4. Integrowanie działań na rzecz 

dziecka i rodziny poprzez 

współpracę różnych podmiotów 

instytucjonalnych i organizacji 

pozarządowych. 

5. Realizacja programów/ 

projektów w zakresie wsparcia 

wielopłaszczyznowego rodzin. 

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna. 

- liczba osób/rodzin objętych 

pracą socjalną, 

- liczba osób/rodzin objętych 

wsparciem z systemu pomocy 

społecznej, świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych, 

- liczba dzieci/rodzin objętych 

pomocą asystenta, 

- liczba programów /projektów 

na rzecz osób zagrożonych 

marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. 
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Cel operacyjny nr 3: Pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnień i przemocy domowej 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 3 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Prowadzenie działalności 

informacyjnej mającej na celu 

poszerzenie wiedzy z zakresu 

problematyki uzależnień  

i przemocy. 

2. Utworzenie grup 

samopomocowych dla osób 

uzależnionych, 

współuzależnionych i członków 

ich rodzin oraz osób 

doświadczających i stosujących 

przemoc. 

3. Rekomenduje się utworzenie 

miejsca w postaci mieszkania 

kontenerowego umożlwiającego 

natychmiastową izolację. 

4.Zwiększenie świadomości 

dorosłych mieszkańców   

na temat negatywnych 

konsekwencji stosowania 

przemocy w procesie wychowania 

poprzez edukację i strategię 

informacyjną.  

5.Utworzenie Telefonu Zaufania 

6.Realizacja programów / 

projektów na rzecz wsparcia 

 w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy  

w rodzinie. 

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny. 

- liczba osób/rodzin objętych 

wsparciem  

z systemu pomocy 

społecznej z powodu 

uzależnień i przemocy  

w rodzinie, 

- liczba osób/rodzin objętych 

pomocą w ramach punktu 

konsultacyjnego, 

- liczba osób/ rodzin objętych 

wsparciem psychologicznym, 

- liczba osób/ rodzin objętych 

działaniem Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

- liczba wniosków 

skierowanych do GKRPA, 

- liczba zrealizowanych 

programów/projektów/ akcji 

informacyjnych. 

 

Cel strategiczny nr 2: Promocja i ochrona zdrowia  

 

Cel operacyjny nr 1: Zaspokajanie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Promowanie zdrowego stylu 

życia i prowadzenie profilaktyki 

zdrowotnej. 

 

2. Poprawa dostępności do 

specjalistycznych usług 

zdrowotnych. 

 

 

 

 

Działania ciągłe 

w latach 2021- 

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie, 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia w 

Gogolinie, 

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

- liczba osób korzystających  

z programów, 

- wiek osób korzystających  

z usług, 

-liczba programów. 
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3. Inicjowanie przedsięwzięć 

lokalnych mających na celu 

zaznajomienie mieszkańców  

z czynnikami szkodliwymi dla 

zdrowia- urządzenia 

elektroniczne. 

4. Umożliwienie mieszkańcom 

udział w programach 

profilaktycznych, zdrowotnych i 

edukacyjnych. 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny. 

 

Cel Strategiczny nr 3: Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Cel operacyjny nr 1: Przeciwdziałanie izolacji osób starszych 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększenie dostępności  

do terapii logopedycznej, pomocy 

psychologicznej i psychiatrycznej 

osób starszych. 

2. Możliwość wypożyczenia 

sprzętu rehabilitacyjnego  

i zapewnienie rehabilitacji.  

3. Udzielanie seniorom wsparcia 

z systemu pomocy społecznej  

(usługi opiekuńcze, praca 

socjalna, usługi wspomagające, 

skierowanie do domu pomocy 

społecznej, skierowanie do 

ośrodka wsparcia). 

4. Rekomenduje się zapewnianie 

transportu dla osób starszych w 

postaci, tzw. „taksówki dla 

seniora”. 

5. Inicjowanie i promowanie 

wśród mieszkańców gminy grup 

samopomocowych, np. pomocy 

sąsiedzkiej, wolontariatu. 

6. Wsparcie seniorów asystenturą 

w celu aktywizacji poprzez 

kontakt telefoniczny. 

7. Tworzenie kampanii 

informacyjno- edukacyjnych  

i programów/projektów mających 

na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji osób starszych, 

aktywizujących seniorów i 

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie, 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia w 

Gogolinie, 

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny. 

- liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym i ich udział 

w ogóle mieszkańców, 

- liczba osób korzystająca z 

wypożyczenia sprzętu i 

rehabilitacji.  

- liczba osób objęta 

wsparciem systemu pomocy i 

społecznej (usługi 

opiekuńcze, praca socjalna, 

usługi wspomagające), 

- liczba osób z gminy 

umieszczona  

w domach pomocy 

społecznej, ośrodkach 

wsparcia, 

- liczba osób korzystająca  

z transportu dla seniora, 

objęta asystenturą, 

kontaktem telefonicznym lub 

działaniem w ramach 

wolontariatu, 

- liczba zrealizowanych 

kampanii/programów, 

projektów kierowanych do 

seniorów. 
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budujących   pozytywny 

wizerunek wśród społeczności 

lokalnej.  

8.Współpraca z sektorami 

państwowymi, prywatnymi  

i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie rehabilitacji 

społecznej, zawodowej, dostępu 

do usług społecznych  

i informacji. 

 

Cel operacyjny nr 2: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 2 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Zwiększenie dostępności do 

terapii logopedycznej, pomocy 

psychologicznej  

i psychiatrycznej osób  

z niepełnosprawnościami 

2. Możliwość wypożyczenia 

sprzętu rehabilitacyjnego  

i zapewnienie rehabilitacji  

3. Wsparcie osób z 

niepełnosprawnościami przez 

system pomocy społecznej 

(zasiłek stały, zasiłek 

pielęgnacyjny, praca socjalna, 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, kierowanie do domu 

pomocy społecznej, kierowanie 

do ośrodka wsparcia).    

4. Dowóz osób 

niepełnosprawnych do miejsc 

aktywizacji społecznej, 

edukacyjnej i zawodowej. 

5. Realizacja 

programów/projektów 

wspierających aktywizację 

społeczno-zawodową osób 

niepełnosprawnych. 

6. Współpraca z sektorami 

państwowymi, prywatnymi  

i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie rehabilitacji 

społecznej, zawodowej, dostępu 

do usług społecznych i 

informacji. 

Działania ciągłe  

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie, 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia w 

Gogolinie, 

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

PEFRON. 

- liczba osób 

niepełnosprawnych 

korzystająca z terapii 

logopedycznej, pomocy 

psychologicznej  

i psychiatrycznej, 

- liczba osób 

niepełnosprawnych objęta 

wsparciem systemu pomocy 

społecznej (zasiłek stały, 

zasiłek pielęgnacyjny, praca 

socjalna, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, 

kierowanie do domu pomocy 

społecznej, kierowanie do 

ośrodka wsparcia), 

- liczba osób z gminy 

umieszczona w domach 

pomocy społecznej, 

ośrodkach wsparcia, 

-  liczba osób korzystająca z 

transportu, 

- liczba zrealizowanych 

programów/ projektów 

skierowanych do osób  

z niepełnosprawnościami.   
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Cel strategiczny nr 4: Edukacja publiczna  

 

Cel operacyjny nr 1: Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu kształcenia i 

umożliwienia ich wszechstronnego rozwoju 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Wspieranie dzieci  

i młodzieży w zakresie 

wyrównywania szans 

edukacyjnych, poprzez 

prowadzenie zajęć 

wyrównawczych. 

2. Podnoszenie kompetencji 

nauczycieli, pedagogów 

szkolnych oraz osób pracujących 

w placówkach oświatowych, w 

celu zwiększenia efektywności 

działań. 

3. Monitorowanie środowiska 

uczniów pod kątem 

zabezpieczenia ich potrzeb przez 

dom rodzinny i zagrożeń 

mających wypływ na jakość  

i poziom procesu kształcenia  

i wychowania dzieci  

i młodzieży. 

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski w 

Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny. 

- liczba dzieci  

i młodzieży biorących udział 

w zajęciach 

wyrównawczych. 

- liczba przedsięwzięć 

służących wyrównywaniu 

szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży, 

- liczba świetlic 

środowiskowych  

i liczba dzieci do nich 

uczęszczających. 

- liczba dzieci objętych 

wsparciem asystenta rodziny.  

 

 

Cel strategiczny nr 5: Przeciwdziałanie bezrobociu. 

 

Cel operacyjny nr 1: Obniżenie poziomu bezrobocia poprzez wdrażanie działań aktywizacyjnych 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Aktywizacja społeczna  

i zawodowa osób bezrobotnych i 

ich otoczenia.  

2. Udzielnie pomocy finansowej i 

rzeczowej osobom z powodu 

bezrobocia. 

3. Współpraca z Powiatowym 

Urzędem Pracy w zakresie 

aktywizacji osób bezrobotnych 

poprzez udział w pracach 

społecznie użytecznych, robotach 

publicznych, pracach 

interwencyjnych. 

4. Realizacja programów/ 

projektów zakresie działań 

aktywizacyjnych skierowana do 

osób bezrobotnych.  

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

- liczba osób bezrobotnych w 

gminie zarejestrowanych  

w PUP, 

- liczba osób bezrobotnych 

korzystających  

z pomocy finansowej CUS, 

- liczba bezrobotnych 

zatrudnionych w pracach 

społecznie użytecznych, 

robotach publicznych, 

pracach interwencyjnych, 

- liczba realizowanych 

programów/projektów w 

zakresie aktywizacji grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz liczba osób 

nimi objętych.   
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Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Powiatowy Urząd 

Pracy, 

 

Cel operacyjny nr 2: Tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu zatrudnienia przez osoby 

długotrwale bezrobotne 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 2 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Wdrażanie programów 

integracyjnych.  

2. Wdrażanie form zatrudnienia 

takich jak np. prace społecznie 

użyteczne, roboty publiczne.  

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Powiatowy Urząd 

Pracy. 

- liczba osób bezrobotnych w 

gminie zarejestrowanych w 

PUP, 

- liczba osób bezrobotnych 

korzystających z pomocy 

finansowej CUS, 

- liczba bezrobotnych 

zatrudnionych w pracach 

społecznie użytecznych, 

robotach publicznych, 

pracach interwencyjnych, 

- liczba realizowanych 

programów/projektów w 

zakresie aktywizacji grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz liczba osób 

nimi objętych.   

 

Cel strategiczny nr 6: Kultura, kultura fizyczna oraz turystyka.  

 

Cel operacyjny nr 1: Szerzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Organizowanie różnego 

rodzaju działań mających na celu 

zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieci, młodzieży, dorosłych  

i seniorów. 

2. Działania mające na celu 

integrację lokalną rodzin  

z dziećmi. 

3. Realizacja programów / 

projektów na rzecz wspólnego 

spędzania czasu wolnego.  

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

- liczba imprez dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i 

seniorów, 

- liczba zrealizowanych 

programów/ projektów 

mających na celu wspólne 

spędzanie czasu wolnego 

przez wszystkich 

mieszkańców. 
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społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Powiatowy Urząd 

Pracy. 

 

Cel strategiczny nr 7: Aktywność obywatelska. 

 

Cel operacyjny nr 1: Zwiększenie aktywności wolontariackiej 

Kierunki działań do celu 

operacyjnego nr 1 

Czas realizacji Realizatorzy Wskaźniki 

1. Stworzenie bazy 

informacyjnej o usługach 

społecznych i ich dostępności 

oraz o osobach dysponujących 

czasem i umiejętnościami 

chcących się zaangażować  

w pomoc osobom 

potrzebującym. 

2. Kampania informacyjno- 

edukacyjna dot. oferty w 

zakresie usług społecznych  

i możliwości uzyskania pomocy. 

3. Podjęcie działań na rzecz 

współpracy instytucji i 

organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy  

w celu zwiększenia liczby 

wolontariuszy.  

Działania ciągłe 

w latach 2021-

2025 

Urząd Miejski  

w Gogolinie,  

Centrum Usług 

Społecznych, 

placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

jednostki 

organizacyjne 

Gminy Gogolin, 

społeczność 

lokalna, Policja, 

Straż Miejska, 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Powiatowy Urząd 

Pracy. 

- liczba osób wymagających 

pomocy, 

- liczba wolontariuszy. 

- liczba kampanii 

informacyjno-edukacyjnych, 

- ilość podjętych działań 

mających na celu 

zwiększenie wolontariuszy.  

 

 

4.4 Ramy finansowe strategii 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów 

Społecznych w Gminie Gogolin na lata 2021-2025 jest jej finansowanie. Wymóg określenia ram finansowych 

wynika bezpośrednio z art. 16 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.  

Skuteczność działań zależy zarówno od środków posiadanych przez Gminę Gogolin, jak i efektywności 

w ich dalszym pozyskiwaniu, np. z budżetu państwa czy z budżetu Unii Europejskiej. 
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Prognozę oparto o wysokość środków finansowych poniesionych na realizacje zadań w latach 

poprzednich, wynikającą z oceny zasobów pomocy społecznej, przy uwzględnieniu ryzyka finansowego, takich 

jak zmiana przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy zmian 

demograficznych. 

Wydatki w obszarach polityki społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego obejmują: 

dział 855 - rodzina, 

dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, 

dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 

dział 852 - pomoc społeczna, 

dział 851 - ochrona zdrowia  

 

 

Źródło danych – opracowanie własne na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w latach -2017-2020 

Określając ramy finansowe Strategii na lata 2021-2025 przyjęto wskaźnik wzrostu o 3%  

w skali roku w stosunku do wydatków ogółem w roku 2020 pomniejszając prognozowaną kwotę  

w roku 2022 o świadczenia wychowawcze, które ustawowo od 1 stycznia 2022 stopniowo przejmie Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych. Na rok 2022 w planie budżetowym Gminy Gogolin do wypłaty  

ww. świadczenia przewidziano kwotę 4 891 000 00 złotych, natomiast w latach pozostałych zwiększoną o 3% 

kwotę pomniejszono o wydaną kwotę świadczeń wychowawczych w roku 2020, tj. 11 709 294 00 złotych. 

  

Rok Prognoza wydatków finansowych w zakresie polityki społecznej  

2021 23 473 321 00 

2022 19 286 520 00 

2023 13 193 551 00 

2024 13 940 636 00  

2025 14 710 133 00 

Opracowanie własne na podstawie poniesionych kosztów finansowych na realizację zadań w latach 

poprzednich - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej -ogółem  

14 049 043 
14 939 306 

18 536 431 

22 789 633 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2017 2018 2019 2020

wydatki w złotych ogółem
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Określone powyżej wartości mają charakter szacunkowy i będą w trakcie realizacji Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych monitorowane i potwierdzane w uchwałach budżetowych na kolejne 

lata.  

 

5. MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

Koordynatorem realizacji działań określonych w dokumencie Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025, zgodnie z art. 110 ust 4. Ustawy o pomocy społecznej będzie 

Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, które będzie oceniać poziom wdrożenia zapisów strategicznych oraz 

przedstawi ocenę skuteczności prowadzonej polityki społecznej. Proces monitorowania będzie polegał na 

systematycznym obserwowaniu zachodzących zmian oraz gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych 

zebranych od wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację działań strategicznych. Podstawowym 

dokumentem monitoringu będzie roczny raport z realizacji zadań przekazywany Burmistrzowi i Radzie 

Miejskiej do końca czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym, którego raport z realizacji dotyczy.  

Zostanie on przygotowany w oparciu o sprawozdania (raporty cząstkowe) jednostek organizacyjnych gminy 

oraz wszelkie dane uzyskane od podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w politykę społeczną. 

Raporty w roku 2023 będą pełniły funkcję raportów ewaluacyjnych. Do oceny stopnia wdrożenia 

wyznaczonych działań i zaplanowanych celów posłużą określone w dokumencie wskaźniki monitoringowe. 

Gromadzone dane i informacje w ramach monitoringu odpowiedzą na pytania czy i do jakiego stopnia cele 

strategii są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie gminy. Posłużą one ewaluacji, 

której celem jest podwyższenie stopnia adekwatności efektywności, rozumiane jako pozytywne efekty 

społeczne i gospodarcze związane bezpośrednio ze strategią. 

 

6. PODSUMOWANIE I PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE OBJĘTYM STRATEGIĄ  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin ukierunkowana jest na 

rozpowszechnienie, rozszerzenie i pogłębienie formy aktywności społecznej poprzez współpracę z różnymi 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie i w powiecie oraz 

instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej. W ramach wypracowanej strategii przyjęto 

nowoczesne podejście do tak ważnej sfery, jaką jest problematyka społeczna nastawiona na: wzmocnienie 

postaw aktywnych, wdrożenie modelu pomocy zintegrowanej oraz ścisłe powiązanie działań instytucji i 

organizacji społecznych w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób 

potrzebujących. W „strategicznym modelu pomocy społecznej” istotną rolę odgrywa system wsparcia 

psychologicznego, umocnienie postaw aktywnych w każdej sferze obszaru społecznego i problemów 

indywidualnych, poradnictwa prawnego, pedagogicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest podstawą do realizacji trwałych wzorów zmian 

społecznych i przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są 

zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do integracji 

społecznej. Dynamiczne przemiany powodują wzrost znaczenia kształtowania odpowiedniej strategii ośrodków 

pomocy społecznej. Konieczne jest nieustanne monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego 

ośrodków i dostosowywanie się do zmian.  

Tym samym odpowiedzią na zmiany funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie poprawy 

warunków życia mieszkańców podjęta została UCHWAŁA NR XXXVI/396/2021 RADY MIEJSKIEJ W 

GOGOLINIE z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Gogolinie przez 

przekształcenie funkcjonującego w Gminie Gogolin Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Analizując 

powyższe dane należy mieć na względzie, że dane statystyczne nie odzwierciedlają do końca faktycznej 

sytuacji, gdyż skala występowania omawianych zjawisk może być większa. Niektóre sytuacje problemowe 

występujące na terenie gminy nie są nam znane, gdyż rozgrywają się w tzw. zaciszu domowym. Wszystkie 

wymienione powyżej problemy mogą ze sobą współistnieć lub wynikać jeden z drugiego. Niezbędne jest ich 

likwidowanie i zapobieganie im, w celu zmniejszenia patologii i marginalizacji ludności gminy.  
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Szerokie spektrum programów, których wdrażanie będzie w perspektywie co najmniej kilku najbliższych 

lat oddziaływać na sytuację w Gminie Gogolin, pozwala prognozować, że w tym okresie, pomoc społeczna 

stanowić będzie fundamentalny element w polityce zarówno państwa polskiego, jak i samorządu lokalnego. 

Gmina Gogolin, podobnie jak inne samorządy w Polsce, staje przed koniecznością zmierzenia się z nowymi 

problemami wynikającymi zarówno z uwarunkowań lokalnych, jak wpływu zewnętrznej sytuacji społeczno-

polityczno-gospodarczej. Wśród czynników zewnętrznych mających istotny wpływ na sytuację społeczną w 

Gminie warto wymienić te, które wynikają z niekorzystnych perspektyw demograficznych – starzenie się 

społeczeństwa Gminy, migracji - zwłaszcza ludzi młodych, napływu imigrantów, niekorzystnych zmian w 

obszarze podstawowych wartości rodzinnych skutkujących rozpadem rodzin, w tym rodzin 

wielopokoleniowych, oraz innych nieznanych jeszcze dzisiaj zagrożeń, między innym związanymi z sytuacją 

epidemiczną covid -19. Mając na względzie oddziaływania i problemy globalne, lokalna polityka społeczna w 

Gminie Gogolin musi uwzględniać narastający problem starzenia się społeczeństwa, zmiany systemu wartości, 

zmiany w strukturze rodziny, czy też powiększające się obszary zagrożeń funkcjonowania jednostki i rodziny. 

Można więc przyjąć, że pomoc społeczna będzie podlegać dużym przemianom zarówno w układzie 

instytucjonalnym, jak i zadaniowym. Rozwój sytuacji społecznej na terenie Gminy będzie ściśle związany z 

rozwojem ekonomiczno – społecznym społeczności lokalnej. Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę sytuacji 

społecznej w Gminie Gogolin oraz skalę i znaczenie społeczne ujawniających problemów określono cele 

strategiczne i operacyjne, które uwzględniają zagrożenia i problemy wynikające z sytuacji zewnętrznej, ale 

przede wszystkim biorą pod uwagę uwarunkowania lokalne. Uwzględniając dostępne opracowania analityczne, 

wyniki ankiet, oraz przeprowadzoną diagnozę lokalnej sytuacji w sferze społecznej sformułowano prognozę 

przewidywanego rozwoju sytuacji w sferze społecznej.  

Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, co spowodowane 

jest zwiększającym się ich ciężarem gatunkowym i stopniem trudności generowanym takimi czynnikami, jak 

redukcja zatrudnienia, deficyt nowych miejsc pracy, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i 

rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W celu ich realizacji powstały, bądź zostały znowelizowane akty prawne 

zobowiązujący samorząd gminy do opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  

Pomoc społeczna oferuje pomoc finansową i materialną jako instrument początkujący proces, 

umożliwiający osobom i rodzinom przezwyciężanie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 

stanie pokonać we własnym zakresie. Działania te opierają się na zasadach programowania, subsydiarności, 

koncentracji, elastyczności i otwartości. Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej, kreującej politykę 

społeczną – a w jej obszarze strategię rozwiązywania problemów społecznych – jest jej uspołecznienie zarówno 

w procesie planowania, jak też realizacji.  

Dobrem nadrzędnym strategii rozwiązywania problemów społecznych jest człowiek – jego potrzeby 

zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. 

Zakłada się, że realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-

2025 pozwoli na: 

 pełną diagnozę problemów społecznych i ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb, 

 wzrost aktywności na rzecz rozwiązywania problemów społecznych innych podmiotów niż jednostki 

pomocy społecznej oraz poprawę przepływu informacji między tymi podmiotami, 

 poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, 

 rozszerzenie zakresu usług dla seniorów, poprawę dostępności usług dedykowanych seniorom oraz 

rozwój polityki senioralnej, 

 wzmocnienie pozycji rodziny w społeczności lokalnej, 

 podniesienie wiedzy w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, 

 zwiększenie poziomu świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki uzależnień, 

 poprawę dostępu do usług społecznych dla wszystkich osób zwłaszcza z ograniczeniami związanymi z 

wiekiem czy niepełnosprawnością. 
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Osiągnięcie prognozowanych zmian będzie możliwe jedynie przy zaangażowaniu wszystkich instytucji, 

podmiotów społecznych i gospodarczych oraz społeczności lokalnej Gminy Gogolin. 

W proces opracowania dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin 

powołany został zespół, w skład którego weszli: 

1) Bogusław Leśkiewicz- koordynator zespołu; 

2) Teresa Brzezińska – Pawliszyn; 

3) Patrycja Bugno; 

4) Iwona Cimek; 

5) Marek Korniak; 

6) Piotr Giecewicz; 

7) Anna Piosek; 

8) Iwona Skowronek; 

9) Ewa Wiora; 

10) Beata Worotniak. 
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