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WSTĘP 

 

Celem poniższej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2018-2023 jest 

zdiagnozowanie kwestii społecznej, co więcej, wytyczenie mocnych i słabych stron, ustalenie 

kierunku działań mającego na celu polepszenie sytuacji społecznej na terenie gminy 

Siemkowice, wyznaczenie głównych celów strategicznych, celów operacyjnych, a także 

przedstawienie działań jakie powinny być podejmowane.  

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie Siemkowice, przeprowadzona na 

potrzeby opracowania strategii, została oparta na badaniu tzw. źródeł zastanych, danych 

pozyskanych z instytucji oraz danych zawartych w diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych.  

Obowiązek opracowania strategii rozwiazywania problemów społecznych wynika 

bezpośrednio z ustawy o pomocy społecznej, gdzie ustawa o pomocy społecznej w art. 17 

określa, że do zadań gminy mających charakter obowiązkowy należy opracowywanie  

i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategie te dotyczyć mają 

programów pomocy społecznej, profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem 

strategii jest integracja osób, rodzin przejawiających problemy, dążenie do zmiany 

negatywnych sytuacji występujących w społeczeństwie. 

Ustawa o pomocy społecznej w art. 16 i 17 określa, że opracowanie strategii jest 

obowiązkowe, uwarunkowane prawnie. 

Strategia ta powinna zawierać: 

✓  diagnozę sytuacji społecznej; 

✓  prognozę zmian; 

✓  cele strategiczne projektowanych zmian; 

✓  kierunek niezbędnych działań; 

✓  sposoby realizacji strategii; 

✓  ramy finansowe; 

✓  wskaźniki realizacji działań. 
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Strategia nie musi dotyczyć tylko problemów społecznych, o których mowa w Ustawie  

o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., ale powinna obejmować również tematy, których 

poruszenie może przyczynić się do poprawy funkcjonowania danej społeczności. 

Jak zostało wspomniane powyżej, na treść i realizację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych ma wpływ Ustawa o pomocy społecznej, ale także m.in.: 

 
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. 2012 r., poz. 1356 z późn.zm.); 
 
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2013r., poz. 124 z 
późn. zm.); 
 
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r., Nr 180, 
poz. 1493 z późn. zm.); 
 
– Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); 
 
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 
 
– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
 

Opracowana w ten sposób strategia stanowi dokument obowiązujący przez wiele lat, 

realizujący politykę społeczną, obejmujący dążenie do tworzenia i rozwoju pomocy 

międzyludzkiej w małych grupach ludzi zmagających się z podobnymi problemami. Kształtuje 

w ludziach odpowiedzialność za przyszłość własną i rodziny, przedstawia kolejność osób, które 

zobowiązane są do niesienia pomocy, tj.: rodzina, społeczność lokalna dopiero na samym 

końcu państwo. W strategii chodzi także o organizowanie życia społecznego w ten sposób, by 

każdy miał możliwość realizowania ról społecznych oraz zajmował miejsce na równi  

z pozostałymi. Przeciwdziała więc ona wykluczeniu społecznemu, umożliwia zaspokajanie 

potrzeb i realizację interesów1. 

 

                                                
1 https://ops.pl/2016/06/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-definicja-cele-ustawa/ 

https://ops.pl/2016/06/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-definicja-cele-ustawa/
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ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI   

 

 

Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych gminy Siemkowice na lata 2018 – 2023 

zgodna jest z innymi dokumentami strategicznymi i programowymi opracowanymi na szczeblu 

europejskim, krajowym wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Są to między innymi 

dokumenty takie jak: 

 

✓ „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu” – jest to długookresowy program rozwoju 

społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010 – 2020. Głównym celem 

strategii jest wzrost gospodarczy, szczególnie uwzględniając kwestie dotyczące 

zrównoważenia tego procesu. Efektem realizacji strategii ma być gospodarka 

opierająca się na wiedzy, niskoemisyjna, promująca przyjazne środowisku technologie, 

oszczędne gospodarowanie zasobami, kreująca nowe „zielone” miejsca pracy,  

a zarazem dbająca o spójność społeczną2. 

 

Tabela 1. Wskaźniki Strategii Europa 2020 

Cele nadrzędne Strategii  Wskaźniki główne  

wzrost wskaźnika zatrudniania osób w przedziale 

wiekowym 20-64 lata do poziomu 75%  

wskaźnik zatrudnienia osób  

w wieku 20-64 lata  

przeznaczenie 3% PKB UE na inwestycje w badania  

i rozwój (B+R)  

nakłady na B+R (w % PKB)  

osiągniecie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii 

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w 

porównaniu z 1990 r., zwiększenie do 20% udziału energii 

odnawialnej w ogolonym zużyciu energii oraz zwiększenie 

efektywności energetycznej o 20%  

emisja gazowa cieplarnianych 

(1990 = 100)  

udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto  

zużycie energii pierwotnej 

                                                
2 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf
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podniesienie poziomu wykształcenia poprzez 

zmniejszenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących 

naukę ̨do poniżej 10% oraz zwiększenie, do co najmniej 

40%, odsetka osób w wieku 30−34 lat z wykształceniem 

wyższym lub równoważnym  

 

młodzież ̇niekontynuująca nauki  

osoby w wieku 30-34 lata 

posiadające wyższe 

wykształcenie  

zmniejszenie ubóstwa poprzez wydźwigniecie co naj- 

mniej 20 mln osób z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego  

wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym 

(wskaźnik zbiorczy trzech 

poniższych):  

wskaźnik bardzo niskiej 

intensywności pracy  

w gospodarstwie domowym  

wskaźnik zagrożenia ubóstwem 

(po uwzględnieniu transferów 

społecznych)  

wskaźnik pogłębionej deprywacji 

materialnej  

Źródło danych: „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” 

 

2) Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2014-2020 - zwane też perspektywa ̨ finansowa,̨ 

ustanawiają ̨maksymalne roczne kwoty („pułapy"), które UE może wydać ́w rożnych obszarach 

polityki („działach") przez okres nie krótszy niż ̇5 lat3. 

Wieloletnie Ramy Finansowe podzielone są na sześć kategorii wydatków dotyczących różnych 

obszarów działań UE 

➔ „Inteligentny rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu",  

➔ „Zrównoważony wzrost: Zasoby naturalne",  

                                                
3 http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/wieloletnie_ramy_finansowe.pdf 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/wieloletnie_ramy_finansowe.pdf
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➔ „Bezpieczeństwo i obywatelstwo",  

➔ „Globalny wymiar Europy", 

➔  „Administracja", 

➔  „Wyrównania"4. 

3) Narodowa Strategia Integracji Społecznej - celem prac nad Narodowa ̨Strategia ̨Integracji 

Społecznej jest pomoc w procesie włączania się Polski w realizacje ̨drugiego z celów Strategii 

Lizbońskiej UE stawiającego na modernizacje ̨europejskiego modelu socjalnego, inwestowanie 

w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. Konkretne działania maja ̨przyczynić się do:   

 

➔ dostosowania edukacji i szkolenia do wymogów życia i pracy w społeczeństwie opartym 

na wiedzy,  

➔  rozwijania aktywnej polityki zatrudnienia przyczyniającej się do tworzenia większej 

liczby lepszych miejsc pracy,  

➔ modernizacji systemu ochrony socjalnej, w tym systemów emerytalnych i ochrony 

zdrowia, m.in. w celu zapewnienia ich finansowej stabilności oraz odpowiedniej 

koordynacji z celami polityki edukacyjnej i polityki zatrudnienia,  

➔  wspierania integracji społecznej, aby uniknąć pojawienia się trwale zmarginalizowanej 

klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy5. 

 

4) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – Głównym celem Strategii jest rozwijanie 

kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni 

uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich etapach życia.  

Poza celem głównym w SRKL wyznaczono pięć celów szczegółowych: 

➔ wzrost zatrudnienia; 

➔ wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych; 

➔ poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

                                                
4 http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/wieloletnie_ramy_finansowe.pdf 
5 Zespół Zadaniowy do Spraw Reintegracji Społecznej, Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, s. 10, dostęp 
online: https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf 

http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/wieloletnie_ramy_finansowe.pdf
https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/NSIS.pdf
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➔ poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

➔ podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

  

Realizacja celu głównego oraz celów szczegółowych odbywać się będzie poprzez działania 

podejmowane na różnych etapach życia: od wczesnego dzieciństwa, poprzez edukację szkolną, 

edukację na poziomie wyższym, okres aktywności zawodowej i rodzicielstwa, do starości. 

 

5) Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo – Strategia wskazuje jakie są strategiczne zadania państwa, których 

podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, tak by wzmocnić procesy rozwojowe. 

Strategia opiera się na scenariuszu stabilnego rozwoju. Na pomyślność celów strategii 

szczególnie będzie miał wpływ rozwój sytuacji w gospodarce światowej, a w szczególności  

w strefie euro.  Główne działania obejmują trzy obszary strategiczne jak sprawne i efektywne 

państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna.  Celem głównym 

Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych 

potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia 

ludności6. 

 

6) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Nadrzędnym celem programu jest wzrost 

poziomu zatrudnienia jak też spójności społecznej, ale także poprawa funkcjonowania 

administracji publicznej. Celami programu jest wspieranie zatrudnienia oraz mobilności 

pracowników. Wpieranie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem. Inwestowanie  

w edukację oraz uczenie się przez całe życie. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego oraz 

skuteczności administracji publicznej7. 

 

7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – program 

operacyjny finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (EFRR)  

i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)8. 

                                                
6 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, dostęp online: http://www.archiwum.kadra.org.pl/pdf/2012/Strategia.pdf 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Operacyjny_Wiedza_Edukacja_Rozwój 
8 Zarząd Województwa Łódzkiego, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Łódź 2018, dostęp online:  

http://www.archiwum.kadra.org.pl/pdf/2012/Strategia.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Program_Operacyjny_Wiedza_Edukacja_Rozwój
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8) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 -  Głównym celem strategicznym 

dokumentu jest „Region wykorzystujący potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej 

gospodarki, opartej na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców”. Ponadto do 

osiągnięcia tego celu zostały wytyczone trzy cele operacyjne wraz z strategicznymi kierunkami 

działań.   

Cel operacyjny 1 – Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji 

Strategiczny kierunek działań: 

→ rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych; 

→rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej. 

Cel operacyjny 2 – Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy 

Strategiczny kierunek działań: 

→ kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej; 

→ kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy. 

Cel operacyjny 3 – zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki 

Strategiczny kierunek działań: 

→ kształtowanie innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych; 

Rozwój MSP i sektora rolnego9. 

9) Strategia Rozwoju Powiatu Pajęczańskiego na lata 2014-2020 – Strategia zakłada cele 

strategiczne i operacyjne oraz zadania powiatu pajęczańskiego w poszczególnych sferach życia 

społeczno- gospodarczego, należą do nich: 

CEL STRATEGICZNY NR I 

WZMACNIANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU  

Cel operacyjny 1 

ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU 

                                                
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/484-SZOOP-13-18-2018/SZOOP_RPO_WL_2014-2020_PDF.pdf 
9 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, dostęp online: 
https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/SRWL_2020.pdf 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/484-SZOOP-13-18-2018/SZOOP_RPO_WL_2014-2020_PDF.pdf
https://rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/SRWL_2020.pdf
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✓ Zadanie. 1: Opracowanie systemu promocji powiatu;  

✓ Zadanie 2: Stworzenie systemu koordynacji działań́ promocyjnych w powiecie (przy 

wykorzystaniu sił poszczególnych gmin);  

✓ Zadnie 3: Współudział w imprezach promujących powiat.  

Cel operacyjny 2 

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

✓ Zadanie 1. Dbałość ́i rozwijanie szlaków i ścieżek rowerowych i ich oznakowania; 

✓ Zadanie 2. Stworzenie oznakowania promocyjnego powiatu i jego atrakcji 

turystycznych; 

✓ Zadanie 3. Wytyczenie wodnych szlaków turystycznych;  

✓ Zadanie 4. Zagospodarowanie zwałowiska kopalni Bełchatów; 

✓ Zadanie 5. Poprawa jakości dróg. 

CEL STRATEGICZNY NR II  

ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU  

Cel operacyjny 1  

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

✓ Zadanie 1. Tworzenie warunków do ożywienia działalności gospodarczej; 

✓ Zadanie 2. Sukcesywne wspieranie pajęczańskich grup producenckich;  

✓ Zadanie 3. Stworzenie przyjaznych warunków dla kreowania nowych form działalności; 

✓ Zadanie 4. Kontynuowanie i dalsze tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju; 

specjalnych stref aktywności gospodarczej na terenie powiatu pajęczańskiego. 

Cel operacyjny 2 

WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU I OGRANICZENIE 

BEZROBOCIA 
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✓ Zadanie 1. Organizacja na poziomie powiatu nowych form kształcenia dorosłych dla 

skutecznego przekwalifikowania zawodowego oraz kształtowanie szkolnictwa 

zawodowego; 

✓ Zadanie 2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.  

Cel operacyjny 3 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACJI REGIONU 

✓ Zadanie 1. Dostosowanie standardów technicznych dróg do ich funkcji oraz 

podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

✓ Zadanie 2. Podjęcie działania w kierunku równomiernego i zrównoważonego rozwoju 

powiatu, z uwzględnieniem rozwoju poszczególnych miejscowości; 

✓ Zadanie 3. Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów.  

CEL STRATEGICZNY NR III 

ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ KAPITAŁU 

SPOŁECZNEGO  

Cel operacyjny 1 

STWORZENIE SYTEMU WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

✓ Zadanie 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dla zrównoważonego rozwoju 

powiatu. 

Cel operacyjny 2 

ZWIĘKSZENIE UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM POWIATU 

✓ Zadanie 1. Kreowanie lokalnej tożsamości; 

✓ Zadanie 2. Prowadzenie procesów konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla 

mieszkańców. 
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Cel operacyjny 3 

PODNOSZENIE STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ 

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

✓ Zadanie 1. Podnoszenie aktywności fizycznej mieszkańców; 

✓ Zadanie 2. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej i publicznej;  

✓ Zadanie 3. Modernizacja i rozbudowa istniejących budynków użyteczności publicznej;  

✓ Zadanie 4. Podniesienie poziomu pracy administracji powiatowej; 

✓ Zadanie 5. Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych10. 

 

10) Strategia Rozwoju Gminy Siemkowice na lata 2016-2020 – Głównym celem strategii jest 

zapewnienie odpowiednich warunków do życia, pracy i wypoczynku poprzez zrównoważony 

rozwój w sferze społecznej, gospodarczej, przyrodniczej.  

 

Ponadto Strategia określa wyzwania oraz cele jakie powinny być zrealizowane. Należą do nich:  

Wyzwanie 1. Wysokiej jakości infrastruktura techniczna w gminie.  
- Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

oczyszczalni ścieków. 

- Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po terenie gminy poprzez 

modernizację dróg lokalnych. 

- Efektywność energetyczna w gminie - rozwój i promocja odnawialnych źródeł energii - 

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

- Zagospodarowanie terenów, odnowa, rewitalizacja miejscowści gminnych. 

Wyzwanie 2. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
- Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnego biznesu - zachęcanie do rejestrawania firm na 

terenie gminy, informacje na temat funduszy europejskich. 

- Tworzenie możliwości dla rozwoju małego biznesu poza obszarem rolnictwa np. w turystyce. 

Wyzwanie 3. Stworzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej 
- Stworzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej w gminie - turystyka weekendowa, agroturystyka, 

turystyka aktywna, promowanie lokalnych produktów (chrzan). 

                                                
10 Strategia Rozwoju Powiatu Pajęczańskiego na lata 2014-2020, Pajęczno 2020, dostęp online: 
http://powiatpajeczno.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_11/BIPF524699431BE60Z/STRATEGIA.pdf 

http://powiatpajeczno.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_11/BIPF524699431BE60Z/STRATEGIA.pdf
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- Zachęcenie firm zainteresowanych inwestowaniem w branżę turystyczną  

i okołoturystyczną. 

Wyzwanie 4. Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców  
- Promocja i przechodzenie na gospodakę niskoemisyjną - głęboka termomodernizacja 

w budynkach użyteczności publicznej oraz w prywatnych – mikroinstalacje prosumenckie. 

- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. 

- Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców gminy – poprawa stanu zdrowia, promocja 

zdrowego trybu życia. 

- Zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym 

gminy. 

- Promocja kompetencji cyfrowych wśród mieszkanców gminy. 

- Wdrożenie e – usług publicznych. 

- Zapewnienie wsparcia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 

poprzez dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 

- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji dla uczniów na terenie gminy poprzez 

organizację dodatkowych kursów/warsztatów oraz doposażenie placówek oświatowych11. 

 

11) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – 

Celem głównym Programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości 

mieszkańców Gminy Siemkowice oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.  

 

Cele szczegółowe: 

Gmina Siemkowice prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, które obejmują następujące przedsięwzięcia: 

→ zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu; 

→ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 

                                                
11 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/1-nowiny/601-strategia-rozwoju-gminy-
siemkowice-na-lata-2016-2020 

https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/1-nowiny/601-strategia-rozwoju-gminy-siemkowice-na-lata-2016-2020
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/1-nowiny/601-strategia-rozwoju-gminy-siemkowice-na-lata-2016-2020
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→ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

→ wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 

→ podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego12. 

 

12) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok – Celem głównym Programu 

jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z używania środków  

psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Siemkowice 

oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych  

i rehabilitacyjnych.  

 

Cele szczegółowe: 

→ podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez 

ograniczenie dostępu do substancji narkotycznych, a przede wszystkim poprzez pracę 

profilaktyczną w środowisku lokalnym; 

→ dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m. in. nauczycielom, pedagogom 

szkolnym, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, 

informowanie o dostępnych formach pomocy; 

→ podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych; 

→ udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, rodzinom dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz integracja tych osób ze środowiskiem lokalnym  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego13. 

 

                                                
12 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siemkowice na rok 2018, Siemkowice 
2018, dostęp online: http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF5666CEF16111FZ/170_zal1.pdf 
13 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siemkowice na 2018 rok, Siemkowice 2018, dostęp online: 
http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56654C4AA79C4Z/169_zal1.pdf 

http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF5666CEF16111FZ/170_zal1.pdf
http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56654C4AA79C4Z/169_zal1.pdf
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13) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Siemkowice na lata 

2018-2022 – Nadrzędnym celem Programu jest ograniczenie na terenie gminy Siemkowice 

skali problemu, jakim jest przemoc w rodzinie. Cele szczegółowe programu odnoszą się do 

całego sytemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie14. 

 

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I PODSTAWOWE DANE O MIESZKAŃCACH 

 

Informacje ogólne o gminie 

 

Gmina Siemkowice to gmina wiejska położona w województwie łódzkim, powiecie 

pajęczańskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie sieradzkim. Siedziba 

gminy to Siemkowice.15Gmina zajmuje powierzchnie 9998 ha (100km2). 

Gminę Siemkowice zamieszkuje 4814 mieszkańców (48 osób na 1 km2), co oznacza, że 

zamieszkuje ją 9,3% ludności powiatu, Gmina stanowi 12,4% powierzchni powiatu16. Na 

terenie gminy znajduje się 13 sołectw. 

 

Sołectwa Gminy Siemkowice to miejscowości: 

➢ Borki, 

➢ Delfina,  

➢ Ignaców,  

➢ Katarzynopole,  

➢ Kije, Laski, Lipnik, 

➢ Lipnik-Kolonia, 

➢ Łukomierz, 

➢ Mokre,  

➢ Ożegów,  

➢ Pieńki, 

➢ Radoszewice,  

➢ Siemkowice, 

➢ Zmyślona.  

 

 

 

Gmina Siemkowice graniczy z następującymi gminami: 

➢ Działoszyn,  

➢ Kiełczygłów,  

                                                
14 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemkowice na lata 2018-2022, Siemkowice 2018, 
dostęp online: http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56654C3EFBB38Z/166_zal1.pdf 
15 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/lokalizacja 
16 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
17 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/lokalizacja 

➢ Osjaków,  

➢ Pajęczno, 

➢ Wierzchlas17. 

http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_03/BIPF56654C3EFBB38Z/166_zal1.pdf
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/lokalizacja
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/lokalizacja
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Rysunek 1. Mapa przedstawiająca położenie gminy Siemkowice 

18 
Źródło danych: OSP-Pajęczno 

 

Ukształtowanie terenu  
 

Gmina Siemkowice pod względem fizyczno-geograficznym znajduje się w zasięgu 

Kotliny Szczercowskiej, wchodzącej w skład Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Kotlina 

Szczercowska ograniczona jest wysoczyznami: Złoczewska ̨ - od zachodu, Łaska ̨ - od północy, 

Bełchatowska ̨- od wschodu i południa. Jest ona częściowo podmokła i zatorfiona. Obszar ten  

charakteryzuje się ̨ monotonnym krajobrazem, lekko falistej równiny polodowcowej, ponad 

która ̨miejscami wznoszą ̨się ̨wzgórza morenowe19. 

 

 

 

                                                
18 https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=6&id_p=123&id_g=972 
19 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemkowice, dostęp online: 
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf 

https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=6&id_p=123&id_g=972
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf
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Wody powierzchniowe i podziemne  
 

 

 Gmina Siemkowice znajduje się w dorzeczu Warty, ponadto przez gminę przepływają 

rzeki Wierznica, Wierzejka, Wężnica i mniejsze potoki. W gminie Siemkowice brak jest dużych 

zbiorników wodnych, zlokalizowane jest jedynie kilka niewielkich akwenów20. 

 

Program małej retencji dla województwa łódzkiego zakłada na terenie gminy Siemkowice 

budowę: 

→zbiornika retencyjnego „Ług” na rzece Wierznicy (pow. Zbiornika 23ha, pojemność zbiornika 

414 tys. m3). 

→ zbiornika retencyjnego „Stawy Młynki” na rzece Wierznicy (pow. Zbiornika 8,6 ha, 

pojemność zbiornika 103,2 tys. m 3)21. 

 

Jurajskie poziomy wodonośne są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych  

o znaczeniu ponadregionalnym na terenie gminy Siemkowice GZWP nr 326 reprezentowanym 

przez struktury wodonośne góry jury. Wody jurajskie są z reguły wysokiej jakości. Ze względu 

na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie zagrożenie degradacją, w granicach 

GZWP wyznaczono obszary wymagające wysokiej ochrony – na terenie gmin Wierzchlas, 

Siemkowice i Osjaków22. 

 

Gleby 
 
 Gmina Siemkowice należy do dwóch regionów glebowo-rolnych: 

 

1) Osjakowskiego (część południowa) – w tej części przeważają gleby 

pseudobielicowe i bielicowe, rzadziej spotykane są czarne ziemie oraz gleby 

brunatne wyługowane. Zaliczane do niskich klas bonitacyjnych, często powinny być 

                                                
20 Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Siemkowice na lata 2009-2015, 
Siemkowice 2008, dostęp online: http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf 
21 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemkowice, dostęp online: 
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf 
22 Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Siemkowice na lata 2009-2015, Siemkowice 
2008, dostęp online: http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf 

http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf
http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf
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wyłączane z użytkowania rolniczego. Ponadto, występują gleby aluwalne (mady 

niskiej jakości) spotykane w dolinie Warty.  

2) Kotliny szczercowskiej (pozostała część) – w tej części przeważają gleby 

pseudobielicowe i brunatne, spotykane są też czarne ziemie i mursze oraz gleby 

brunatne właściwe i wyługowane. Zaliczane są zazwyczaj do niskich klas 

bonitacyjnych (zarówno grunty orne oraz użytki zielone).23 

 

Flora, fauna  
 

 13% ogólnej powierzchni gminy Siemkowice zajmują lasy, jest to obszar równy 1266,4 

ha. Doliczając do tego grunty leśne i zadrzewione otrzymujemy 2532 ha (26%). Lasy skupione 

są ̨ głownie w rejonie południowo-wschodnim, południowym (rejon wsi Mokre), północnym 

(rejon wsi Kije i Delfina), a także na zachód od Siemkowic, gdzie znajduje się ̨ rezerwat leśny 

„Mokry Las” z wielogatunkowym drzewostanem i licznymi gatunkami roślin chronionych24. 

Infrastruktura komunikacyjna 
 

 

Przez teren gminy Siemkowice przebiegają jedynie drogi powiatowe i gminne. Cała sieć 

dróg jest równa 57,67 km (w tym 47,1 km to drogi powiatowe, a 29,45 km drogi zarządzane 

przez gminę). Niestety, drogi nie są w zbyt dobrym stanie technicznym i wymagają 

modernizacji. Wiele dróg powiatowych, jak i wszystkie drogi gminne nie posiadają poboczy, 

przejść dla pieszych czy chodników.  

 

Tabela 2. Drogi powiatowe gminy Siemkowice 

Lp Nr drogi Przebieg Nawierzchnia Długość km 

1 37470 Krzeczów – Ożegów asfaltowa 5,7 

2 37471 Ożegów - gr. Gminy Pajęczno gruntowa 5,3 

3 37472 Kiełczygłów – Działoszyn asfaltowa 7,8 

4 37474 Osjaków - Siemkowice asfaltowa 9,3 

                                                
23 Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Siemkowice na lata 2009-2015, Siemkowice 
2008, dostęp online: http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf 
24 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemkowice, dostęp online: 
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf 

http://www.gminasiemkowice.pl/ppwow/ASRPS%20-%20Siemkowice%20-RCPS.pdf
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf
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5 37475 Siemkowice - Pajęczno asfaltowa 5,5 

6 37476 Mazaniec – Kiełczygłów asfaltowa 4,8 

7 37477 Kol. Góry – Lipnik asfaltowa 2,6 

8 37485 Radoszewice – Krzeczów asfaltowa 4,4 

9 37487 Od drogi 486 - Sadowiec gruntowa 1,7 

Źródło danych: Aktualizacja Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemkowice na lata 2009-
2015 

 

Przez teren gminy przebiegają ̨linie kolejowe: 

➔ Gdynia – Katowice oraz  

➔ Chorzew – Siemkowice – Częstochowa z najbliższa ̨ stacja ̨ kolejowa ̨ PKP  

w Chorzewie, znajdującej się ̨na terenie sąsiedniej gminy. 

 Prócz tego na terenie gminy Siemkowice dostępne są ̨autobusowe połączenia komunikacyjne 

zapewniane przez PKS Wieluń oraz PKS Częstochowa25. 

Drogi dojazdowe do gminy Siemkowice  
 
Krajowe: 

8 – Granica Państwa (PL–CZ)> Kudowa Zdrój – Kłodzko – Wrocław – Wieluń – Bełchatów – 

Warszawa – Białystok – Suwałki – Budzisko > Granica Państwa (PL – LT)  

42 – Namysłów – Kluczbork – Praszka – Pajęczno – Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna 

– Rudnik26. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Program Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017-2020, Siemkowice 2017, dostęp online: 
http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_11/BIPF55E9128976E93Z/Projekt_Programu_Rewitalizacji_GS.pdf 
26 http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=787 

http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_11/BIPF55E9128976E93Z/Projekt_Programu_Rewitalizacji_GS.pdf
http://www.regioset.pl/gazeta.php?choice=787
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 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 

 

Gmina Siemkowice liczy 4 814 mieszkańców. 49,9% to kobiety, a 50,1% to mężczyźni.   

➢ Współczynnik feminizacji – na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet 

➢ Współczynnik maskulinizacji – na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn  

 

Wykres 1. Podział mieszkańców ze względu na płeć - 2017 rok 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 
 
 

Na przestrzeni lat 2010 - 2017, odnotowujemy, iż stale zmniejsza się populacja 

mieszkańców gminy Siemkowice. Za wyjątkiem roku 2015, kiedy to odnotowano niewielki 

wzrost (4858) w stosunku do roku poprzedzającego (4852). Warto zaznaczyć, iż od 2002 do 

2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. 

 
Tabela 3. Populacja gminy Siemkowice w latach 2010-2017  

 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Ogółem 4912 4874 4853 4854 4 852 4858 4837 4814 

Kobiety 2458 2411 2429 2430 2432 2433 2425 2403 

Mężczyźni  2454 2433 2424 2424 2420 2425 2412 2411 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 
 
 

49,90%50,10%

kobiety mężczyźni
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Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat. Dla kobiet jest on równy 41,9 lat a dla 

mężczyzn 38,6 lat. Średni wiek mieszkańców gminy Siemkowice w porównaniu do średniego 

wieku w województwie czy kraju jest nieznacznie niższy27. 

 

Rysunek 2. Średni wiek mieszkańców gminy w zestawieniu z średnim wiekiem mieszkańców 
województwa i kraju 

 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 Stan cywilny mieszkańców 

 

 Mieszkańcy gminy Siemkowice w 2017 roku zawarli 24 małżeństwa. Odpowiada 

to 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców gminy. W tym samym okresie 

odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Ponadto, 

27,1% mieszkańców gminy jest stanu wolnego. Kolejne 58,7% żyje w małżeństwie, 2,3% jest 

po rozwodzie, a 11,1% to wdowy/wdowcy28. 

Wykres 2. Stan cywilny mieszkańców gminy 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

                                                
27 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
28 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
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osoby stanu wolnego osoby zamężne
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http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice
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Wykres 3. Stan cywilny mieszkańców w zestawieniu ze stanem cywilnym osób 
zamieszkujących województwo łódzkie i cały kraj 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

 Przyrost naturalny 

 

Statystyki obrazujące przyrost naturalny w latach 2010 - 2017 w gminie Siemkowice, 

przedstawiają, iż najczęściej ma on charakter ujemny. Od 2010 roku zmniejszył się on i osiągnął 

niewielki pułap 6 w 2013 roku, kolejno 2 w 2014 roku. W latach następnych znów był on 

ujemny, gdyż diametralnie zmniejszyła się w 2016 roku liczba urodzeń. W 2017 roku przyrost 

naturalny był równy -3. Odpowiadało to przyrostowi naturalnemu -0,62 na 1000 mieszkańców 

gminy Siemkowice. W 2017 roku urodziło się tutaj 47 dzieci (42,6% dziewczynek 

i 57,4% chłopców)29. 

 

Tabela 4. Przyrost naturalny w gminie Siemkowice od 2010 do 2017 roku 
 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

przyrost 
naturalny, 
w tym: 

-22  -2  -8  6  2  -10  -27  -3 

                                                
29 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
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urodzenia  46  

 

50  48  54  54  56  37 47 

zgony  68  

 

52  56  48  52  66  64 50 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Tabela 5. Przyrost naturalny - 2017 rok 

Gmina Siemkowice 

Przyrost naturalny w 2017 roku (ogółem) 

wśród: 

 

-3 

➢ kobiet -5 

➢ mężczyzn 2 

Przyrost naturalny na 1000 ludności - 0,62 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

Tabela 6. Statystyki urodzeń - 2017 rok 

Gmina Siemkowice 

Urodzenia żywe w gminie Siemkowice w roku 2017 47 

➢ dziewczynki 20 

➢ chłopcy 27 

Urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat w 

gminie Siemkowice 

41,2 

➢ w województwie łódzkim 42,0 

➢ w Polsce 44,2 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Produkcyjne grupy wieku  

 

 Statystyki na 2017 roku podają, iż w gminie Siemkowice jest 19,3% osób w wieku 

przedprodukcyjnym.  Wśród kobiet jest to 18,2%, a wśród mężczyzn 20,3%. Kolejno w wieku 
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produkcyjnym 60,4% (w tym 54,8% kobiet oraz 66,0% mężczyzn), a w wieku poprodukcyjnym 

– 20,4%, gdzie 27% stanowią kobiety, a 13,7% mężczyźni30.  

 

Wskaźniki obciążenia demograficznego  

 Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku nieprodukcyjnym (<18 lat) na 100 

osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat) dla gminy Siemkowice jest równy 65,6. Jest on nieco 

niższy w porównaniu do województwa łódzkiego (66,6) i wyższy w stosunku do całego kraju 

(63,4). 

Rysunek 3. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku poprodukcyjnym (+59 lat) na 100 

osób w wieku produkcyjnym (18-59 lat) dla gminy Siemkowice jest równy 33,7 co oznacza, iż 

kształtuje się na poziomie dużo niższym w porównaniu do województwa łódzkiego (38,5)  

i nieco mniejszym w stosunku do całego kraju (34). 

Rysunek 4. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

                                                
30 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego osób w wieku poprodukcyjnym (+59 lat) na 100 

osób w wieku przedprodukcyjnym (<18 lat) dla gminy Siemkowice jest równy 105,7. Jest on 

dużo niższy w porównaniu do województwa łódzkiego (136,9) i mniejszy w stosunku do całego 

kraju (115,5)31. 

 

Rysunek 5. Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Edukacja  

 

W gminie Siemkowice 1 242 osób jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata). Jest 

to 604 kobiet oraz 638 mężczyzn. 

 

 Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku wśród mieszkańców: 

- 10,4% posiada wykształcenie wyższe; 

- 1,9% posiada wykształcenie policealne; 

- 10,1% posiada wykształcanie średnie ogólnokształcące; 

- 14,3% posiada wykształcenie średnie zawodowe; 

- 27,0% posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe; 

- 5,4% posiada wykształcenie gimnazjalne; 

- 28,9% posiada wykształcenie podstawowe ukończone; 

- 2,1% posiada wykształcenie podstawowe nieukończone. 

 

 
 
 
 

                                                
31 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
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Wykres 4. Wykształcenie mieszkańców gminy według Spisu Narodowego z 2011 roku 
 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

→ Zestawiając te dane z wynikami dla całego województwa łódzkiego, odczytujemy, iż 

mieszkańcy gminy Siemkowice mają znacznie niższy poziom wykształcenia. 

 
 

Kobiety z gminy Siemkowice najczęściej 

posiadają wykształcenie 

 podstawowe ukończone (32,3%) 

 oraz zasadnicze zawodowe (18,6%). 

 

 
 

Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie  

zasadnicze zawodowe (35,6%) 

oraz podstawowe ukończone (25,3%

10,40%

1,90%

10,10%

14,30%

27%

5,40%

28,90%

2,10%

wyższe
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średnie ogólnokształcące
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Na terenie gminy Siemkowice nie ma ani jednego żłobka. Jest to bardzo duże 

utrudnienie ze względu na obecny trend szybkiej aktywizacji zawodowej kobiet. Kobieta po 

zakończonym urlopie wychowawczym, która chce wrócić szybko do pracy, stoi przed dużym 

dylematem, co zrobić z małym dzieckiem.  

 

Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w gminie: 

➢ Publiczne Przedszkole w Siemkowicach (1 oddział, 22 uczniów, 2 nauczycieli); 

➢ Punkt Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach (2 oddziały, 52 

uczniów, 7 nauczycieli). 

W gminie Siemkowice w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 

od 3 do 5 lat przypada 633 dzieci. W województwie łódzkim jest to zdecydowanie więcej, bo 

818, natomiast w przypadku Polski – 811 dzieci.  

 

Rysunek 6. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

Ponadto, dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które przypadają na jedno miejsce w placówce 

wychowania przedszkolnego jest 2,08. W przypadku województwa łódzkiego oraz całej Polski 

jest to 1,01 dziecka na jedno miejsce.  
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Rysunek 7. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Szkoły Podstawowe w gminie: 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach (7 oddziałów, 

117 uczniów, 16 nauczycieli); 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach (7 oddziałów, 108 uczniów, 13 

nauczycieli); 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku (7 oddziałów, 86 uczniów, 13 nauczycieli); 

➢ Publiczna Szkoła Podstawowa (7 oddziałów, 52 uczniów, 14 nauczycieli). 

W gminie Siemkowice przypada 18 uczniów na jeden oddział w szkołach podstawowych. 

Jest to taka sama liczba jak w województwie łódzkim czy Polsce. 

 

Lista szkół gimnazjalnych w gminie: 

➢ Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach (9 oddziałów, 174 uczniów, 19 nauczycieli).  

Współczynnik skolaryzacji brutto dla gminy Siemkowice wynosi 83,71. Jest on niższy  

w porównaniu do województw łódzkiego (101,43) czy całego kraju (100,01). Natomiast 

współczynnik skolaryzacji netto jest równy 93,08, w przypadku województwa łódzkiego jest to 

93,10, a dla Polski – 91,76.  
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Rysunek 8. Współczynnik skolaryzacji brutto 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

 

Rysunek 9. Współczynnik skolaryzacji netto 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 Ponadto, w gminie Siemkowice, tak samo jak w województwie łódzkim czy całym 

kraju, przypada 21 uczniów na jeden oddział w szkołach gimnazjalnych.  

Edukacyjne grupy wieku 

 W przedziale od 3 do 6 lat odnotowano 16,3% mieszkańców (w tym 14,6% kobiet oraz 

17,9% mężczyzn) gminy Siemkowice, kolejno od 7 do 12 lat znajduje się najliczniejsza grupa, 

bo stanowiąca 26,2% (w tym 27,8% kobiet oraz 24,8% mężczyzn). Następnie od 13 do 15 lat – 

12% (w tym 10,6% kobiet oraz 13,3% mężczyzn) oraz od 16 do 18 lat - 19,6% (w tym 19,2% 

kobiet oraz 19,9% mężczyzn). Ostatnia, od 19 do 24 lat stanowi 25,9% (w tym 27,8% kobiet 

oraz 24,1% mężczyzn)32. 

 

                                                
32 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
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Rysunek 10. Edukacyjne grupy wieku Gmina Siemkowice 2017 rok 

  
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Statystyki na rok 2016/2017 podają, iż w gminie Siemkowice znajdują się 4 placówki 

wychowania przedszkolnego w tym jedno przedszkole. W placówkach wychowania 

przedszkolnego odnotowano liczbę 123 dzieci, w tym 54 w przedszkolu. Co więcej, na terenie 

gminy znajdują się 3 szkoły podstawowe do których uczęszcza 299 uczniów. Znajduje się też 

jedno gimnazjum liczące 149 uczniów33.  

Tabela 7. Edukacja - statystyki w latach 2014-2017 

Edukacja  2014/15 2015/16 2016/17 

placówki wychowania przedszkolnego 5 5 4 

w tym przedszkola 1 1 1 

miejsca w przedszkolach 50 50 50 

dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 114 109 123 

w tym w przedszkolach 52 51 54 

szkoły podstawowe 4 4 3 

uczniowie szkół podstawowych  323 332 299 

gimnazja 1 1 1 

uczniowie szkół gimnazjalnych 174 175 149 

liczba uczniów przypadających na 1 oddział w szkołach: 

podstawowych 

gimnazjalnych 

 

13 

19 

 

13 

22 

 

13 

21 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

  

W 2016 roku subwencja oświatowa w gminie Siemkowice wyniosła 4483,7 tys. zł.  
 
 

                                                
33 https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/pajeczanski/gmina_siemkowice.pdf 
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GOSPODARKA 
 

Gmina Siemkowice to gmina o charakterze rolniczym, której, jak podają statystyki na 

2014 rok 6674 ha, tj. 66,7% powierzchni stanowią użytki rolne. Największą części powierzchni 

(4 855ha tj. 72,7%) stanowią grunty orne, kolejno 422 ha (8,7%) pastwiska, a pozostałe 1127 

ha (16,8%) łąki. Na łąkach i pastwiskach hodowane są krowy mleczne i młode bydło rzeźne.  

W gminie dominuje uprawa chrzanu. Chrzan Znad Środkowej Warty w Laskach został 

wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, która jest prowadzona przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ponadto, gmina Siemkowice specjalizuje się w przetwórstwie 

owocowo-warzywnym. Bardzo dynamicznie rozwija się tu także pszczelarstwo34. 

Podmioty gospodarcze 

 

 Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

w poszczególnych sołectwach Gminy Siemkowice odnotowano, iż najwięcej jest ich  

w sołectwie Siemkowice, bo 54, kolejno w Radoszewicach – 34 oraz w Lipnikach - 18. Pozostałe 

szczegółowe dane zostały zamieszczone w poniższej tabeli.  

Tabela 8. Podmioty gospodarcze w 2016 roku. 

Sołectwo  Liczba ludności Liczba aktywnych 

podmiotów gospodarczych 

Odsetek podmiotów 

gospodarczych do liczby 

mieszkańców(%) 

Borki  44 0 0 

Delfina  173 2 1,2 

Ignaców-

Miet̨no  

160 4 2,5 

Katarzynopole  120 1 0,8 

Kije 52 3 5,8 

Kolonia Lipnik 231 1 0,4 

Laski 146 2 1,4 

                                                
34 Program Rewitalizacji Gminy Siemkowice na lata 2017-2020, Siemkowice 2017, dostęp online: 
http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_11/BIPF55E9128976E93Z/Projekt_Programu_Rewitalizacji_
GS.pdf 

http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_11/BIPF55E9128976E93Z/Projekt_Programu_Rewitalizacji_GS.pdf
http://siemkowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2017_11/BIPF55E9128976E93Z/Projekt_Programu_Rewitalizacji_GS.pdf
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Lipnik 625 18 2,9 

Łukomierz 171 4 2,3 

Mokre 161 5 3,1 

Ożegów 612 17 2,8 

Pieńki- Bugaj 85 0 0 

Siemkowice 1 033 54 5,2 

Radoszewice 980 35 3,6 

Zmyślona 256 9 3,5 

Razem 4 849 155 3,2 

Źródło danych: Program rewitalizacji gminy Siemkowice na lata 2017-2020 

 

Najważniejsze podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy Siemkowice: 

1) Przetwórstwo owoców i warzyw; 

2) Zakład Produkcyjno-Handlowo Usługowy ,,MORYŃ”;  

3) Zakład Produkcyjno-Handlowy ,,SIMPOL”; 

4) Firma Produkcyjno-Handlowa ,,KLIMEX”; 

5) Zakład Produkcyjno-Handlowy ,,RADOSZ”; 

6) Zakład Handlowo-Usługowy ,,JANTAD”35 

Tabela 9. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w 2016 roku 

 Gmina Powiat 

ogółem 265 3920 

w tym w sektorze:  

• rolniczym 

• przemysłowym 

• budowlanym 

 
17 
57 
26 

 
106 
645 
446 

na 10 tys. ludności 548 754 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 10 tys. ludności.  

422 607 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

 

 

 

                                                
35 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/gospodarka 

https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/gospodarka
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Nieruchomości  

 

Jak podają statystyki, w 2017 roku w gminie Siemkowice oddano 35 mieszkań. Na 

każdych 1000 mieszkańców oddano do użytku 7,27 nowych lokali. Ponadto, całkowite zasoby 

mieszkaniowe w gminie Siemkowice to 1 446 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców 

przypada zatem 299 mieszkań. Prócz tego, w 2016 roku 100,0% mieszkań zostało 

przeznaczonych na cele indywidualne. 

Rysunek 11. Liczba nieruchomości w 2017 roku przypadająca na 1000 mieszkańców 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w gminie Siemkowice to  5,57. Zatem 

jest ona znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz przeciętnej 

liczby pokoi w całej Polsce.  

Rysunek 12. Przeciętna liczba izb w lokalu oddanych do użytkowania w 2017 roku 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku  

w gminie Siemkowice to 137,60 m2. Jest ona pokaźnie większa od przeciętnej powierzchni 

gmina Siemkowice

• 298,90

województwo łódzkie

• 406,30

cały kraj

• 371,30

gmina Siemkowice

• 5,57

województwo łódzkie

• 4,43

cały kraj

• 3,91
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użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni 

nieruchomości w całej Polsce. 

 

Rysunek 13. Przeciętna powierzchnia użytkowania nieruchomości oddanej do użytkowania  
w 2017 roku 

 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne: 

➔ 85,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu,  

➔ 77,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany,  

➔ 73,58% mieszkań posiada łazienkę,  

➔ 59,82% korzysta z centralnego ogrzewania36. 

TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Atrakcje 

 

W gminie Siemkowice znajdują się poniższe atrakcje turystyczne: 

 

1) "Pomnikowa Lipa" najgrubszym drzewem w Polsce - potężna lipa szerokolistna 

figuruje w Wojewódzkim Rejestrze Pomników Przyrody. Lipa stoi na terenie parku 

dworskiego, przy tzw. zamku. Liczy około 700 lat, jej obwód wynosi około 716 cm,  

a rozpiętość konarów około 95 kroków. 

                                                
36 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice#nieruchomości 

gmina Siemkowice

• 137,6 m2

województwo łódzkie

• 113,3 m2

cały kraj

• 92,7 m2

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice#nieruchomości
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2) Fosa - fosa o szerokości ok. 9 metrów i głębokości ok. 3,5 metra, oddziela zamek od 

pobliskiego parku. Niegdyś dwa zwodzone mosty zdobione przepiękną ciesiołką łączyły 

zamek z ogromnym parkiem, gdzie odpoczywano w cieniu lip. Trzeci drewniany most 

był molem widokowym dochodzącym do połowy szerokości fosy. 

3) „MOKRY LAS" - rezerwat leśny o powierzchni 15,05 ha, utworzony 24 listopada 1983 

roku w celu ochrony zachowanego fragmentu grądu z udziałem jodły. Wiek niektórych 

okazów sosny, dębu i jodły sięga tu nawet 200 lat. Przy drodze do rezerwatu znajduję 

się przepiękne rozlewisko wodne nazwane przez miejscową ludność "Białym Ługiem", 

w sezonie obficie porośniętym liliami wodnymi37. 

 

Zabytki  

 

1. Kościół św. Marcina w Siemkowicach - zbudowany w 1879 roku (elekcja 1603),  

o niedużej wysokości oraz wielkości, z niedużym cmentarzem. 

2. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Radoszewicach - 

ufundowany przez Marka Boksa Radoszewskiego. Konsekracja kościoła pod 

wezwaniem św. Marka i św. Marii Magdaleny - 06.05.1625 roku.  

3. Dwór Obronny w Siemkowicach - murowany dwór w Siemkowicach stoi na wyspie 

otoczony fosą. Dwór ten posiadający niegdyś niewątpliwe walory obronne został 

wzniesiony w XVI wieku w miejscu i z wykorzystaniem elementów starszej budowli.  

4. Dwór Obronny w Radoszewicach - dwór zbudowany w XVIII wieku przez 

Niemojowskich38. 

Trasy i szlaki  

1) Szlak rowerowy „DWÓCH STARYCH LIP”; 

2) Szlak pieszy ,,ZNAK NIEBIESKI”.  

Pomniki przyrody  

Zgodnie z Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Siemkowice na terenie gminy znajdują 

                                                
37 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/atrakcje 
38 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/zabytki 

https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/atrakcje
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/zabytki
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się następujące pomniki przyrody:  

•  Siemkowice - dąb szypułkowy (obwód 340 cm); 

•  Siemkowice - sosna pospolita (obwód 350 cm); 

• Siemkowice - lipa szerokolistna (obwód 740); 

• Siemkowice - grab zwyczajny (obwód 330 cm);  

• Siemkowice - lipa drobnolistna (obwód 370 cm); 

•  Siemkowice - dęby szypułkowe - 6 szt. (o obwodzie: 490 cm, 359 cm, 460 cm, 380 cm, 

500 cm, 360 cm); 

• Siemkowice - jesion wyniosły (obwód 330 cm); 

Radoszewice - aleja wielogatunkowa39. 

KULTURA, SPORT I REKREACJA 
 

Biblioteka Publiczna  

 

Na terenie gminy Siemkowice działa Gminna Biblioteka Publiczna w Siemkowicach przy 

ul. Parkowej 1. Od 2008 r. biblioteka została przekształcona w instytucję kultury. Posiada wpis 

do rejestru kultury oraz status prawny.  

Księgozbiór biblioteki liczy 16112 woluminów stanu faktycznego. Zarejestrowanych 

w roku 2011 było 331 czytelników i 9759 woluminów wypożyczeń. Posiada również księgozbiór 

podręczny, który jest udostępniany tylko na miejscu w bibliotece40. 

 

Kluby Sportowe 

 

Ze statystyk z 2016 roku odczytujemy, iż w gminie działały 4 kluby sportowe (włącznie 

z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 130 członków. Zarejestrowano 108 ćwiczących  

(w tym 108 mężczyzn, 0 kobiet, 34 chłopców do lat 18, 0 dziewcząt do lat 18). Aktywnych 

                                                
39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemkowice, dostęp online: 
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf 
40 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/biblioteka 

https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/biblioteka
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było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez jednego instruktora 

sportowego oraz osiem innych osób41. 

 

Zespoły  

 

Na terenie gminy działają 4 zespoły, takie jak: 
 

 

1) "Si - LORD" – zespół wokalny działający od 2012 roku, założony przez absolwentów 

gimnazjum z Siemkowic. Nazwa zespołu jest składową pierwszych liter miejscowości  

z których pochodzą członkowie grupy.  Si – Siemkowice; L – Lipnik; O – Ożegow; R – 

Radoszewice; D – Delfina; 

2) Kabaret Malwinki - Kabaret działający od lipca 2012 roku, obecnie liczący 4 osoby; 

3) Orkiestra Dęta 

4) Lipniczanie - Zespół działający od 15 lat. Jego skład to członkinie chóru kościelnego. 

Nazwa zespołu pochodzi od miejscowości Lipnik42. 

 

Baza noclegowa 

 

Statystyki GUS na 2017 rok podają, że w gminie Siemkowice znajduje się jedna kwatera 

agroturystyczna43. Gospodarstwo agroturystyczne znajduje się we wsi Zmyślona, 

bezpośrednio usytuowane nad rzeką Wartą44. 

 

 

 

 

 

                                                
41 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
42 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/zespoy 
43 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice 
44 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/agroturystyka 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/zespoy
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice
https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/agroturystyka
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DIAGNOZA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH W GMINIE SIEMKOWICE 

 

Rynek pracy i bezrobocia 

 

Rynek pracy to ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców,  

a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy 

i płac; ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym rozgrywają się wszelkie procesy 

z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia45. 

Szukając definicji bezrobocia dowiadujemy się, że jest to niemożność znalezienia pracy 

zarobkowej przez ludzi w wieku produkcyjnym, zdolnych i chętnych do pracy oraz aktywnie jej 

poszukujących. Bezrobotni stanowią więc część ludności w wieku produkcyjnym.  

Rozmiary bezrobocia zależą od trzech czynników: współczynnika aktywności zawodowej, liczby 

ludności w wieku produkcyjnym i rozmiarów zatrudnienia. 

W Polsce za bezrobotnego uważa się osobę zdolną do pracy i gotową do jej podjęcia  

w ramach stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostającą bez pracy i nie uczącą 

się w szkole, z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych, o ile podjęła naukę w szkole 

wieczorowej lub zaocznej w okresie zatrudnienia, jeżeli: 

➢ ukończyła 18 lat; 

➢ kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat; 

➢ nie nabyła prawa do emerytury; 

➢ osoba ta ani jej współmałżonek nie jest właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa 

rolnego; 

➢ nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej lub nie podlega ubezpieczeniu 

społecznemu z tytułu innej działalności; 

➢ będąc osobą niepełnosprawną może podjąć pracę co najmniej w połowie wymiaru 

czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną46. 

 

                                                
45 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy;3970479.html 
46 https://mfiles.pl/pl/index.php/Bezrobocie 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rynek-pracy;3970479.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Bezrobocie


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 - 2023 – Gmina Siemkowice 

40 | S t r o n a  
 

Problem bezrobocia jest widoczny w gminie Siemkowice. W przeprowadzonej diagnozie 

społecznej mieszkańcy zasygnalizowali, że jest to drugi co do ważności problem społeczny 

obecny w gminie, zaraz po alkoholizmie. Niestety, należy pamiętać, iż brak perspektyw 

zatrudnienia, szczególnie w przypadku bezrobotnych długoterminowych, powoduje 

degradację pozycji społecznej tych osób, budzi obawy o własny los i możliwości przetrwania 

całej rodziny, a także odbija się negatywnie na samopoczuciu i stanie zdrowia bezrobotnego. 

Długotrwałe bezrobocie często prowadzi do ubóstwa i marginalizacji społecznej.  

 

Poniżej prezentujemy dane statystyczne dotyczące rynku pracy i bezrobocia w gminie 

Siemkowice 

➢ W gminie Siemkowice na 1000 mieszkańców pracuje 55 osób.  

➢ 66,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,1% mężczyźni. 

Rysunek 14. Bezrobocie rejestrowane - liczba pracujących przypadających na 1000 
mieszkańców 

 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

➢ Bezrobocie rejestrowane w gminie Siemkowice wynosiło w 2016 roku 7,5%. 

8,9% wśród kobiet oraz 6,3% wśród mężczyzn. 

Rysunek 15. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego 

 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 
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➢ Jak podają statystyki na 2016 rok przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w gminie Siemkowice wynosi 3 530,89 PLN, co odpowiada 82,30% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

 

Rysunek 16. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy 334 osób wyjeżdża do pracy do 

innych gmin, a 26 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy. Zatem saldo przyjazdów  

i wyjazdów do pracy jest równe -308. 

Ponadto, 51,2% aktywnych zawodowo mieszkańców pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), kolejne 22,5% w przemyśle  

i budownictwie. 8,3% mieszkańców pracuje w sektorze usługowym (handel, naprawa 

pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), a 0,8%  

w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości)47. 

Tabela 10. Pracujący według sektorów ekonomicznych w gminie Siemkowic 

Pracujący według sektorów ekonomicznych w 
gminie Siemkowice 

Ogółem kobiety mężczyźni 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 51,2% 50,8% 51,6% 

przemysł i budownictwo 22,5% 13,5% 31,5% 

                                                
47 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice#rynek-pracy 
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handel, naprawa pojazdów, transport, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja  
i komunikacja 

8,3% 7,6% 8,9% 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 
rynku nieruchomości 

0,8% 1,3% 0,3% 

pozostałe 17,2% 26,8% 7,7% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

Stan bezpieczeństwa publicznego 

Bezpieczeństwo stanowi nieodłączny element funkcjonowania społeczności lokalnych, 

wyraża się ono w zaspokojeniu podstawowych jego potrzeb w tym potrzeby bycia bezpiecznym 

w sensie podmiotowym, jak i przedmiotowym. Szczególne zadania w tym obszarze pełni 

samorząd terytorialny, którego zasadniczym celem jest między innymi zapewnianie 

bezpieczeństwa na swoim obszarze działania. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców danej 

jednostki terytorialnej są ̨jednym z czynników rozwojowych i zarazem jej atrakcyjności. Z kolei 

brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa odczuwany przez mieszkańców i przedsiębiorców, 

to główny powód ich odpływu48. 

Dane dotyczące poziomu przestępczości w gminie Siemkowice na 2017 rok 

przedstawiają szacunkowo 53 przestępstwa co oznacza, że na każdych 1000 mieszkańców 

odnotowano 11,03 przestępstw. Prócz tego, wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw 

ogółem w gminie wynosi 86,20%. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy najwięcej 

stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu – 4,82 (wykrywalność 73%), kolejno przestępstw 

drogowych – 2,53 (100%), następnie o charakterze gospodarczym – 2,97 (93%) oraz przeciwko 

życiu i zdrowiu – 0,33 (94%)49. 

 

 

                                                

48 Hoffman T., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych – wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, dostęp online: http://studium.kutno.pl/wp-
content/uploads/2017/04/Hoffmann_T_Studium_nr_3_2015.pdf 

49 http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice#poziom-przestępczości 

http://studium.kutno.pl/wp-content/uploads/2017/04/Hoffmann_T_Studium_nr_3_2015.pdf
http://studium.kutno.pl/wp-content/uploads/2017/04/Hoffmann_T_Studium_nr_3_2015.pdf
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Siemkowice#poziom-przestępczości
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Tabela 11. Przestępstwa w gminie Siemkowice na przestrzeni lat 2014- 2017 

 2014 2015 2016 2017 

Przestępstwa ogółem 49 45 50 53 

Przestępstwa kryminalne 28 25 22 24 

Przestępstwa gospodarcze 4 5 14 14 

Przestępstwa drogowe 12 12 11 12 

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu  1 1 1 2 

Przestępstwa przeciwko mieniu 19 16 20 23 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 
 
 

Rysunek 17. Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 
 

 
 

Tabela 12. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w gminie Siemkowice w latach 
2014 – 2017 

 2014 2015 2016 2017 

Przestępstwa ogółem 76,3% 77,6% 80,7% 86,2 

Przestępstwa kryminalne 65,5% 69,2% 65,0% 73,8% 

Przestępstwa gospodarcze 62,5% 54,5% 87,7% 93,5% 

Przestępstwa drogowe 99,2% 100% 99,1% 100% 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

 

 

 

 

 

 

gmina Siemkowice

• 11,03

województwo łódzkie

• 17,76

cały kraj

• 19,62
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Rysunek 18. Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z portalu Polska w liczbach 

Co więcej, z danych zarejestrowanych przez Komisariat Policji w gminie Siemkowice 

odczytujemy spadek prowadzenia pojazdów na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości. 

Wzrosła natomiast liczba interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego.  

W 2015 roku było to 48 interwencji, a rok później już 69.  Nieco wzrosła też ogólna liczby osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia. (z 12 interwencji w 2016 do 14 w 2017 roku).  

W przypadku danych dotyczących przestępstw na terenie gminy Siemkowice 

odnotowano wzrost liczby przestępstw, jak kradzież z włamaniem czy kradzież mienia. 

Natomiast na przestrzeni lat 2014-2017 spadła liczba przestępstw dotycząca fizycznego  

i psychicznego znęcanie się nad rodziną. W 2016 roku była ona najniższa równa 1, rok później 

wzrosła do 2. Dobrym sygnałem jest spory spadek liczby interwencji związanych przemocą  

w rodzinie. W 2016 roku było to aż 16 interwencji, natomiast w następnym roku już 2.  

Poniżej prezentujemy negatywne zdarzenia zarejestrowane przez Komisariat Policji  

w gminie Siemkowice mające związek ze spożywaniem alkoholu w latach 2014- 2017. 

 

Tabela 13. Liczba interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu 

Liczba interwencji związanych z nadużywaniem 

alkoholu w roku: 

2014 rok 
 

25 

2015 rok 
 

31 

2016 rok 
 

28 

prowadzenie pojazdów na drodze publicznej w 

stanie nietrzeźwości 

4 2 1 

gmina Siemkowice

• 86%

województwo łódzkie

• 66%

cały kraj

• 72%
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prowadzenie pojazdów na drodze publicznej po 

spożyciu alkoholu 

0 0 0 

zakłócanie porządku publicznego  50 48 69 

podejmowanie czynności zawodowych pod 

wpływem alkoholu 

0 0 0 

liczba wypadków pod wpływem alkoholu 0 0 0 

przestępstwa popełnione przez nieletnich pod 

wpływem środków odurzających 

0 0 0 

osoby zatrzymane do wytrzeźwienia ogółem 8 12 14 

osoby nieletnie zatrzymane do wytrzeźwienia 0 0 0 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w gminie Siemkowice 

 

Tabela 14. Przestępstwa na terenie gminy Siemkowice 

Przestępstwa na terenie gminy 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 
 

kradzież z włamaniem 
 

1 2 5 5 

fizyczne i psychiczne znęcanie 
się nad rodziną 

4 4 1 2 

Pobicie 
 

0 0 0 0 

uszkodzenie mienia 
 

0 1 0 0 

kradzież mienia 0 2 0 4 

Inne (uszkodzenie ciała) 0 0 2 1 
Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w gminie Siemkowice 

 

Tabela 15. Liczba zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie na terenie gminy Siemkowice 

Liczba zdarzeń związanych z przemocą  
w rodzinie 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 
 

2017rok 

Liczba interwencji związanych przemocy  

w rodzinie 

6 10 16 2 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie (ogółem),  

w tym: 

   1 

Kobiety  5 9 12 0 
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Mężczyźni  0 0 1 0 

Małoletni do 13 r.ż. 6 7 9 0 

Nieletni w przedziale 13-18 lat  0 0 0 1 

Liczba sprawców przemocy domowej 

(ogółem),  

w tym: 

5 10 15 2 

Kobiety  0 0 1 0 

Mężczyźni 5 10 15 1 

Nieletni 0 0 0 1 

Liczba sprawców przemocy w rodzinie pod 

wpływem alkoholu (ogółem), w tym: 

5 10 16 2 

Kobiety 0 0 0 0 

Mężczyźni  5 10 15 1 

Nieletni  0 0 0 1 

Liczba dzieci obecnych podczas interwencji 8 12 14 1 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w gminie Siemkowice 

 

 

Ochrona zdrowia 

 

Ochrona zdrowia to wszelka społeczna działalność, której celem jest zapobieganie 

chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, 

przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom. 

 

Podstawowe metody współczesnej ochrony zdrowia to: 

➢ umacnianie zdrowia (profilaktyka nieswoista); 

➢ zapobieganie chorobom (profilaktyka swoista); 

➢ wczesne wykrywanie chorób; 

➢ leczenie zapobiegające ich rozwojowi oraz ograniczające ich skutki; 

➢ rehabilitacja; 

➢ opieka medyczno-społeczna nad ludźmi niepełnosprawnymi; 

➢ opieka nad nieuleczalnie chorymi;  
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Podstawowe metody ochrony zdrowia są w dużym stopniu wspólne 

z metodami ochrony pracy, ochrony środowiska i opieki zdrowotnej; warunkami realizacji 

celów ochrony zdrowia są: szkolenie personelu do działań ochrony zdrowia, prowadzenie 

badań naukowych, działalność wychowawczo-oświatowa, współpraca międzynarodowa, 

sprawne zarządzanie i odpowiedni poziom finansowania50. 

Na terenie gminy Siemkowice działa: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemkowicach;  

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDI-ALM s.c. w Radoszewicach.  

W gminie Siemkowice działają ̨ponadto 2 apteki: w Siemkowicach oraz Radoszewicach.  

Na terenie gminy Siemkowice działa Ośrodek Zdrowia. W jego skład wchodzą następujące 

komórki organizacyjne: 

1) Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

2) Poradnia lekarza pediatry Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 

3) Poradnia pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej; 

4) Poradnia/gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej; 

5) Punkt szczepień; 

6) Gabinet zabiegowy; 

7) Gabinet medycyny szkolnej51. 

Tabela 16. Porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca 

Porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej na 1 mieszkańca 

2014 rok 2015 rok 2016 rok Powiat 2016 rok 

4 4 4 5 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z Statystycznego Vademecum Samorządowca 2017 

                                                
50 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ochrona-zdrowia;3949681.html 
51 https://gminasiemkowice.pl/index.php/struktura-organizacji/488-informacja-w-sprawie-dziaalnoci-orodka-zdrowia-w-
siemkowicach 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ochrona-zdrowia;3949681.html
https://gminasiemkowice.pl/index.php/struktura-organizacji/488-informacja-w-sprawie-dziaalnoci-orodka-zdrowia-w-siemkowicach
https://gminasiemkowice.pl/index.php/struktura-organizacji/488-informacja-w-sprawie-dziaalnoci-orodka-zdrowia-w-siemkowicach
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Problemy w obszarze pomocy społecznej  

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 

nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy 

społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.   

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:  

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń;  

• pracy socjalnej;  

• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 

• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb. 

Główne cele pomocy społecznej: 

a) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – 

w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadających godności człowieka,  

b) zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nieposiadających 

dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 

niepełnosprawnym,  

c) zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 

o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,  

d) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii 

społecznej, w tym przemocą w rodzinie, 

e) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,  
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f) stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie52. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy społecznej osobom  

i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadmienić należy, że pracownik 

socjalny pracujący w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające do poprawy sytuacji osób    

i rodzin. Za misję Ośrodka można uznać dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców 

 i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja ma wpływ na działania podejmowane  

w obszarze życia społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które zmierzają do likwidowania 

problemów mieszkańców i tworzenia możliwości ich rozwoju. 

W Ustawie o pomocy społecznej określone są zadania Ośrodka. Do nich w szczególności 

należy zaliczyć pracę socjalną. Polega ona na podejmowaniu działań na rzecz osób i rodzin. 

Działania te mają zmierzać do wzmacniania, odzyskiwania zdolności osób lub rodzin do 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnymi zadaniami są angażowanie 

społeczności lokalnej w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb osób i rodzin, przyznawanie  

 i wypłacanie świadczeń określonych w Ustawie o pomocy społecznej, analizowanie zjawisk, 

które wywołują potrzebę korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz rozbudowywanie 

infrastruktury socjalnej53. 

Z danych prowadzonych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach 

dowiadujemy się, iż ogólna liczna rodzin korzystających z pomocy w 2017 roku wynosiła 152 

rodziny. Natomiast w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń z powodu uzależnień było 

to 10 rodzin.  Co więcej, w 2017 roku Gminy Ośrodek Pomocy społecznej udzielił 7 świadczeń 

rzeczowych oraz 135 świadczeń porad. Ponadto, w roku 2017 najczęściej udzielono pomocy  

z powodu długotrwałej choroby (85), kolejno bezrobocia (29) oraz niepełnosprawności (23). 

                                                
52 https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/ 
53 http://ops.pl/2016/05/osrodek-pomocy-spolecznej-rola-i-zadania/ 

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/
http://ops.pl/2016/05/osrodek-pomocy-spolecznej-rola-i-zadania/
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Poniżej prezentujemy dane dotyczące udzielanej pomocy, rodzaju pomocy oraz 

powodu jej udzielania w zestawieniu od 2014 do 2017 roku.  

Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej: 

▪ rok 2014 (liczba rodzin ogółem 138)    

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 8 

▪ rok 2015 (liczba rodzin ogółem 142) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 14 

▪ rok 2016 (liczba rodzin ogółem 146) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 9 

▪ rok 2017 (liczba rodzin ogółem 152) 

rodziny korzystające ze świadczeń z powodu problemów uzależnień - 10 

 

Tabela 17. Rodzaje pomocy udzielanej przez OPS 

Rodzaje pomocy udzielanej przez OPS 2014 rok 2015 rok 2016 rok       2017 rok 

świadczenia rzeczowe dla osób  35 15 8 7 

świadczenia porady dla osób 130 138 120 135 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z OPS 

 

Tabela 18. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 

Powody przyznawania pomocy 

społecznej 

2014 rok 2015 rok 2016 rok 

 

2017 rok 

niepełnosprawność 40 25 53 23 

bezrobocie 33 38 29 29 

osoby dotknięte klęską żywiołową 0 0 0 0 

ubóstwo 25 13 13 12 

bezradność opiekuńczo-wychowawcza 

rodzina wielodzietna/rodzina niepełna 

 

19/11 

 

10/10 

 

7/10 

 

8/11 

długotrwała choroba 45 94 87 85 

przemoc w rodzinie 5 10 16 2 
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inne alkoholizm/narkomania 8 14/1 9/1 10/1 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z OPS 

 

Problem uzależnienia alkoholowego i jego rozwiązywanie  

 

Choroba alkoholowa uznawana jest powszechnie za chorobę społeczną naszych 

czasów. Oznacza to, jak tłumaczy D. Zaworska-Nikoniuk, że jej skutki ponosi nie tylko 

uzależniony, ale i całe społeczeństwo. Zdrowotne konsekwencje choroby odczuwa jedynie 

uzależniony, jednak jego zachowanie zmienia schemat funkcjonowania całej rodziny,  

a obecność chorych w społeczeństwie związana jest ze znacznymi wydatkami materialnymi. 

Niestety, choroba alkoholowa skutkuje również wyższym wskaźnikiem przestępczości. 

Statystyki policyjne odnotowują wysoki procent samobójstw, wypadków, aktów agresji 

brutalnych aktów przemocy, których sprawcy byli pod wpływem alkoholu. 

  

Ze względu na powszechność możemy uznać chorobę alkoholową za jeden z najważniejszych 

problemów społecznych. Związane są z nią ogromne koszty ekonomiczne, biologiczne oraz 

społeczno-kulturowe. Według danych WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród 

czynników ryzyka dla zdrowia populacji54. 

 

 Statystyki prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach 

przedstawiają, iż w gminie jest kilka rodzin korzystających z ich pomocy z racji problemów 

związanych z uzależnieniem. W 2014 roku było to 8 rodzin, w 2015 roku aż 14, w roku 

następnym 9 oraz w 2017 roku – 10.  

 

Tabela 19. Liczba rodzin korzystająca z Ośrodka Pomocy Społecznej z powodu problemów 
uzależnień 

 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 

Liczba rodzin 8 14 9 10 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z OPS 

 

 

                                                
54 Woroniecka-Borowska A., Borowski M., Alkoholizm: źródła, przejawy, drogi odzyskiwania nadziei, dostęp 
online: http://www.kulturaswiecka.pl/node/316 

http://www.kulturaswiecka.pl/node/316
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 Dane z przeprowadzanej diagnozy społecznej wskazują, iż problem alkoholizmu jest 

najistotniejszy w opinii badanych mieszkańców. Co więcej, problem nadużywania alkoholu 

odnotowany został także w odpowiedziach respondentów dotyczących tego, jak wielu 

badanych zna w swoim otoczeniu osoby nadużywające alkohol (31%) oraz w deklaracjach 

sprzedawców, którzy odpowiedzieli, że próba kupna napojów procentowych przez osoby 

nietrzeźwe zdarza się bardzo często (66,67%). Silnie akcentowany problem alkoholizmu 

wskazuje jednoznacznie na priorytetowy kierunek działań, jaki powinien podejmować 

samorząd w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.   

 

Niepełnosprawność  

 

Definicja niepełnosprawności jest ciężka do sprecyzowania ze względu na niejednoznaczny 

charakter oraz płynność w definiowaniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadza 

następujące pojęcia niepełnosprawności, uwzględniając stan zdrowia człowieka: 

• Niesprawność (impariment) - każda utrata sprawności lub nieprawidłowość w budowie 

czy funkcjonowaniu organizmu pod względem psychologicznym, psychofizycznym lub 

anatomicznym; 

• Niepełnosprawność (disability) - każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające 

z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za 

typowe dla człowieka; 

• Ograniczenia w pełnieniu ról społecznych (handicap) - ułomność określonej osoby 

wynikająca z niesprawności lub niepełnosprawności, ograniczająca lub 

uniemożliwiająca pełną realizację roli społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz 

zgodnej ze społecznymi i kulturowymi uwarunkowaniami55. 

 

 Na terenie gminy Siemkowice nie występują jednostki czy placówki niosące wsparcie 

osobom niepełnosprawnym, upośledzonym ruchowo intelektualnie i chorym psychicznie. 

Istnieje jednak Towarzystwo Przyjaciół dzieciom56. Towarzystwo zapoczątkowało swoją 

działalność podczas spotkania w urzędzie gminy Siemkowice w dniu 18.08 1999 roku.  

                                                
55 http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php 
56 Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemkowice, dostęp online: 
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf 

http://www.unic.un.org.pl/niepelnosprawnosc/definicja.php
https://www.gminasiemkowice.pl/pliki/studium_Siemkowice.pdf
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Działalność tę nazwano „TPD” - Koło Przyjaciół dzieci niepełnosprawnych w Siemkowicach 

(terenowy oddział TPD w Wieluniu). Obecnie koło liczy 30 rodzin. Celem jest wspieranie dzieci 

z rodzin niepełnosprawnych. W każdym roku odbywają się wycieczki do ośrodków 

wyspecjalizowanych w pomocy dzieciom chorym. Na spotkania dla rodziców zapraszani są 

ludzie, którzy pomagają w rozwiązywaniu barier biurokratycznych, np. specjaliści z Centrum 

Pomocy Rodzinie. Członkowie koła w swoim gronie pomagają sobie wzajemnie ucząc się, gdzie 

należy się udać by skorzystać z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub skorzystać z dopłat na 

pokonanie barier architektonicznych57. 

 

Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej w gminie Siemkowice z powodu 

niepełnosprawności od 2014 roku, kiedy to liczyła 40 rodzin zmienia się diametralnie. Rok 

później w 2015 roku zmniejszyła się do 25. W następnym roku wzrosła do aż 53 i kolejno  

w 2017 roku spadła do 23.  

 

Tabela 20. Liczba rodzin korzystająca z pomocy społecznej w gminie Siemkowice z powodu 
niepełnosprawności w latach 2014-2017 

 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017rok 

liczba rodzin 40 25 53 23 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z OPS 

 

Tabela 21. Rodziny i osoby objęte wsparciem i pomocą ̨z powodu występowania 
niepełnosprawności 

Sołectwo Liczba 

ludności 

sołectwa 

Liczba rodzin 

objętych wsparciem 

z powodu 

występowania 

niepełnosprawności 

Liczba osób 

objętych wsparciem 

z powodu 

występowania 

niepełnosprawności 

odsetek osób objętych 
pomocą ̨społeczna ̨

z powodu występowania 
niepełnosprawności (%) 

 

Borki 44 3 7 15,9 

Delfina 173 1 4 2,3 

Ignaców- 

Miętno 

160 0 0 0 

                                                
57 https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/struktura-organizacji/116-towarzystwo-przyjacio-dzieci 

https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/struktura-organizacji/116-towarzystwo-przyjacio-dzieci
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Katarzynopole 120 0 0 0 

Kije 52 0 0 0 

Kolonia Lipnik 231 4 11 4,7 

Laski 146 0 0 0 

Lipnik 625 5 14 2,2 

Łukomierz 171 1 3 1,7 

Mokre 161 0 0 0 

Ożegów 612 10 28 4,6 

Pieńki - Bugaj 85 0 0 0 

Siemkowice 1033 19 42 3,9 

Radoszewice 980 10 29 2,9 

Zmyślona 256 0 0 0 

Razem 4849 53 137 2,8 

Źródło danych: Program rewitalizacji gminy Siemkowice na lata 2017 – 2020 
 

 

Wykluczenie społeczne 

 

Wykluczenie społeczne to sytuacja, gdy obywatel, będący członkiem społeczeństwa, nie 

może w pełni uczestniczyć w ważnych aspektach życia społecznego. Sytuacja ta jest niezależna 

od jednostki i znajduje się poza jej kontrolą. Wykluczenie społeczne ma charakter 

wielowymiarowy i może dotyczyć wielu dziedzin życia: edukacji, gospodarki, kultury, polityki. 

Może mieć charakter braku dostępu do usług medycznych, społecznych. Może też być 

wynikiem ograniczenia praw obywatelskich. 

Ponieważ wykluczenie społeczne dotyczyć może wielu płaszczyzn życia, trudno jest 

jednoznacznie podać skończony katalog cech, które decydują o niemożności uczestnictwa – 

wykluczeniu z życia społecznego. 

Zbudowano wiele koncepcji wykluczenia społecznego. Według Hilary Silver można wyróżnić 

trzy podejścia do wykluczenia społecznego: 

• wykluczenie społeczne jest postrzegane jako zerwanie więzi społecznej między 

jednostką i społeczeństwem, określanej jako solidarność społeczna. Jednostka ulega 
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wykluczeniu, gdy nie uczestniczy w życiu zbiorowym lub też nie przejawia aktywności 

obywatelskiej, 

• wykluczenie społeczne jest konsekwencją zróżnicowania, ekonomicznego podziału 

pracy, 

• oddzielenia różnych sfer życia zbiorowego. Jednostka ulega wykluczeniu, gdy nie 

uczestniczy w procesie wymiany dóbr czy usług, 

• wykluczenie społeczne jest konsekwencją powstania i działania monopoli różnych grup. 

 

Najczęściej wymienianymi przyczynami wykluczenia społecznego jest ubóstwo i bezrobocie. 

Grupy najbardziej narażone na wykluczenie społeczne to: osoby niepełnosprawne, uzależnieni, 

długotrwale bezrobotni, opuszczający zakłady karne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, 

osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, starsze osoby samotne, bezdomni, dzieci 

wychowujące się poza rodziną, imigranci oraz członkowie mniejszości narodowych58. 

 

 W gminie Siemkowice na przestrzeni lat 2014 - 2017 odnotowano, iż liczba rodzin 

korzystająca z pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo wychowawczej maleje. 

W 2014 roku było to 14 rodzin, w roku następnym już 10. W 2016 roku było najmniej takich 

rodzin, bo 7 a w 2017 roku 8. Ponadto, liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy 

społecznej utrzymuje się od lat na podobnym poziomie. W 2014 roku było to 11 rodzin, kolejno 

w 2015 i 2016 roku - 10, a w 2017 roku 11.  

 

Tabela 22. Rodziny korzystające z pomocy społecznej z powodu bezradności opiekuńczo 
wychowawczej oraz rodziny niepełnej 

Liczba rodzin 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017rok 

bezradność opiekuńczo 

wychowawcza 

19 10 7 8 

rodzina niepełna 11 10 10 11 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z OPS 

 

 

                                                
58https://rownosc.info/dictionary/wykluczenie-spoeczne/ 

https://rownosc.info/dictionary/wykluczenie-spoeczne/
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ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY  
 

Problem przemocy  

 

Pojęcie przemocy w rodzinie jest bardzo obszerne i obejmuje wiele płaszczyzn. Jedną  

z definicji przemocy podaje ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, gdzie przemoc w rodzinie należy rozumieć jako: „jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny 

[*], w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 

naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 

na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne  

u osób dotkniętych przemocą”59. 

 Ponadto, przemoc w rodzinie występuje w różnych formach i przybiera różną postać. 

Najczęściej, kiedy mówimy o przemocy w rodzinie wyróżniamy jej dwa rodzaje jak: 

→ przemoc czynną - kiedy to gniew, złość agresora skierowana jest wprost na ofiarę  

i podejmuje on przy tym działania krzywdzące fizycznie, psychicznie czy seksualnie.  

→ przemoc bierną - gdzie dochodzi do różnego rodzaju zaniedbań (psychicznych, 

ekonomicznych, fizycznych czy seksualnych).   

Do najczęstszych form przemocy w rodzinie zalicza się:  

 “Przemoc fizyczną, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, 

uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary.  

  Przemoc seksualną, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do 

podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie 

jej seksualności.  

 Przemoc psychiczną, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia 

własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia 

bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. 

                                                
59 http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje/4114-przemoc-w-rodzinie-
definicja-ustawowa 
* Ustawa jako członka rodziny definiuje "osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą" 

http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje/4114-przemoc-w-rodzinie-definicja-ustawowa
http://www.niebieskalinia.pl/edukacja/podstawowe-informacje-o-przemocy/definicje/4114-przemoc-w-rodzinie-definicja-ustawowa
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  Przemoc ekonomiczną, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne 

uzależnienie ofiary od sprawcy”60. 

 

Diagnoza społeczna dla gminy Siemkowice dostarczyła informacji, iż problem przemocy 

jest także zauważalny przez mieszkańców. Odczytujemy, iż ponad połowa ankietowanych 

kobiet (56,16%) zadeklarowała, że obecnie przemoc w rodzinie jest zjawiskiem coraz 

częstszym. Prócz tego według 93% badanych mieszkańców to kobieta jest najczęściej 

ofiarą przemocy domowej.  

W przypadku danych statystycznych z gminy dotyczących ilości osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w związku z procedurą niebieskie karty zauważamy bardzo 

pozytywny trend. Okazuje się bowiem, że liczba kobiet doświadczających przemocy  

w rodzinie z 12 w 2016 roku spadła do 1 w 2017 roku.  

 

Tabela 23. Rodziny i osoby objęte wsparciem i pomocą ̨z powodu występowania bezradności 
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w gminie Siemkowice z podziałem na sołectwa  

w 2016 r. 

Sołectwo Liczba 
ludności 
sołectwa 

Liczba rodzin 
objętych wsparciem 
z powodu 
występowania 
bezradności 
w sprawach 
opiekuńczo- 
wychowawczych  

 

Liczba osób objętych 
wsparciem 
z powodu 
występowania 
bezradności 
w sprawach 
opiekuńczo - 
wychowawczych  

 

Odsetek osób objętych 
pomocą ̨społeczna ̨
z powodu występowania 
bezradności 
w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych (%)  

 

Borki 44 2 8 18,2 

Delfina 173 1 4 2,3 

Ignaców- 

Miętno 

160 0 0 0 

Katarzynopole 120 0 0 0 

Kije 52 1 4 7,7 

Kolonia Lipnik 231 1 4 1,7 

Laski 146 0 0 0 

Lipnik 625 3 14 2,2 

                                                
60 Chańska W., Kępka A., Kuczyńska S., Nowakowska U., Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości, Fundacja Centrum 
Praw Kobiet, Warszawa 205, s. 6-7 
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Łukomierz 171 1 4 2,3 

Mokre 161 0 0 0 

Ożegów 612 2 8 1,3 

Pieńki - Bugaj 85 1 3 3,5 

Siemkowice 1033 11 45 4,3 

Radoszewice 980 5 21 2,1 

Zmyślona 256 0 0 0 

Razem 4849 28 115 2,4 

Źródło danych: Program rewitalizacji gminy Siemkowice na lata 2017 – 2020 

 

 

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych 

 

Badania CBOS na rok 2015 pokazują, że napoje alkoholowe ogółem spożywa 89,7% 

badanych, abstynencję zaś deklaruje nieco ponad 10%. Widzimy zatem, że spożywanie 

jakichkolwiek napojów alkoholowych jest naprawdę popularnym zjawiskiem, a osób 

niepijących jest niewiele. Nieco ponad 3% badanych spożywa napoje alkoholowe codziennie. 

Najwięcej, bo ponad 18% badanych pije średnio 2- 3 razy w miesiącu. Co więcej, respondenci 

deklarują, że spożywają napoje alkoholowe przez średnio 52 dni w roku, możemy zatem 

stwierdzić, iż przeciętny konsument pije co 7 dni, tj. raz w tygodniu61.   

 Niestety, spożywanie alkoholu niesie za sobą daleko idące szkody. Nie sposób je 

wszystkie wymienić, ale warto wspomnieć choćby o zdrowotnej degradacji pijących (alkohol 

uważany jest za jeden z ważniejszych czynników zwiększających ryzyko przedwczesnego 

zgonu, szczególnie wśród mężczyzn). Powoduje on także szkody społeczne oraz ekonomiczne. 

Pomimo, iż wyżej wymienione szkody są daleko idące i wymiernie finansowo bardzo wysokie, 

ciągle nie udaje się opanować zjawiska nadmiernego spożywania alkoholu, zarówno wśród 

dorosłych jak i młodszych mieszkańców naszego kraju.  

Przykładowe skutki społeczne spowodowane nadużywaniem alkoholu: 

➢ spadek wydajności pracy oraz wzrost kosztów w sferze opieki zdrowotnej, opieki 

społecznej, transporcie i wymiarze sprawiedliwości;  

                                                
61 CBOS, Oszacowanie rozpowszechnienia wybranych uzależnień behawioralnych oraz analiza korelacji pomiędzy 
występowaniem uzależnień behawioralnych a używaniem substancji psychoaktywnych, 2015r. 
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➢ alkohol ma związek z wieloma wypadkami łamania prawa, przestępczości, 

samobójstwami i aktami przemocy (w tym w rodzinie); 

➢ picie alkoholu jest jedna ̨ z przyczyn spadku wydajności pracy, powoduje absencje,̨ 

wypadki i obniżenie jakości pracy;  

➢ nadużywanie alkoholu wpływa ujemnie na role, jakie pełni człowiek w społeczeństwie i 

rodzinie62. 

Tabela 24. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
(dane szacunkowe) 

 
 

W Polsce 
38,6 mln 

W mieście 
100 tys. 
mieszk. 

W mieście 
25 tys. 
mieszk. 

W gminie 
10 tys. 
mieszk. 

Liczba osób 
uzależnionych od 
alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 
tys. 

ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

Dorośli żyjący  
w otoczeniu alkoholika 
(współmałżonkowie, 
rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 
mln 

ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

Dzieci wychowujące się  
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 
mln 

ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

Osoby pijące szkodliwie 5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 5.000-
7.000 
osób 

1.250-
1.750 
osób 

ok. 500-
700 osób 

Ofiary przemocy 
domowej w rodzinach  
z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 2/3 
dzieci z 

tych 
rodzin 

Razem 
ok 2 mln 

osób: 
dorosłych 

i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 

dorosłych 
i dzieci 

Około 
1.330 
osób: 

dorosłych 
i dzieci 

Około 530 
osób: 

dorosłych 
i dzieci 

Źródło danych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

W gminie Siemkowice również problem nadużywania alkoholu jest bardzo mocno 

widoczny. Ponad 46% badanych III etapu edukacji z terenu gminy Siemkowice ma za sobą 

inicjacje alkoholową. Co więcej, uczniowie zapytani o dostęp do tego typu substancji 

                                                
62 Linowski K., Jędrzejko M., Trzeźwość i Uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, Radom 2002, 
dostęp online:  
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5488/Alkoholizm_jako_patologia_społeczna_-
_aspekt_lokalny_i_krajowy.pdf 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5488/Alkoholizm_jako_patologia_społeczna_-_aspekt_lokalny_i_krajowy.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5488/Alkoholizm_jako_patologia_społeczna_-_aspekt_lokalny_i_krajowy.pdf
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najczęściej deklarowali, że jest on łatwy. Prócz tego, bardzo wielu ankietowanych 

zadeklarowało, że zna w swoim środowisku osoby zażywające środki psychoaktywne, jak 

alkohol czy papierosy. Niestety, łatwy dostęp do używek oraz znajomości pijących i palących 

rówieśników może przekładać się na częstsze oferowanie przez znajomych tych substancji.  

Otrzymane dane wskazują na kluczowe ukierunkowanie działań w realizacji 

programów profilaktycznych opartych o zagadnienia dotyczące świadomości zdrowotnych, 

psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu. Taka wiedza może 

przekładać się na większa świadomość, a zarazem większą asertywność działania. Ponadto, 

warto wzmacniać kompetencje osobowościowe oraz zdolności interpersonalne u uczniów, tak 

by potrafili radzić sobie w gronie rówieśników bez spożywania napojów wyskokowych.  

 

Profilaktyka z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

 

 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2014 rok  

➢ ogółem 4 posiedzenia KRPA; 

➢ przeprowadzono 6 rozmów. 

2015 rok  

➢ ogółem 5 posiedzeń KRPA; 

➢ przeprowadzono 6 rozmów. 

2016 rok  

➢ ogółem 7 posiedzeń KRPA; 

➢ przeprowadzono 10 rozmów. 

Ponadto, w 2016 roku do Komisji wpłynął jeden wniosek o leczenie odwykowe. 

 

2017 rok  

➢ ogółem 6 posiedzeń KRPA; 

➢ przeprowadzono 12 rozmów. 
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W 2015 oraz w 2016 roku członkowie KRPA uczestniczyli w szkoleniach: 

 

➢ 2015 rok – „Przegląd najważniejszych zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych” 

➢ 2017 – „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie”. 

 

Co więcej, w gminie Siemkowice uczniowie brali udział w spektaklach profilaktycznych. 

W 2014 roku było to 200 uczniów, w roku następnym 250, koleinie w 2016 roku 285 oraz 

w 2017 roku 224 uczniów.  

 

Tabela 25. Ważniejsze odziaływania profilaktyczne dla młodzieży w postaci spektakli 
profilaktycznych na przestrzeni lat 2014-2017 

Ważniejsze odziaływania profilaktyczne dla 

młodzieży w postaci spektakli 

profilaktycznych 

2014 2015 2016 2017 

Liczba uczestniczących uczniów 200 250 285 224 

Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

W gminie prowadzone były także inne działania profilaktyczne skierowane do dzieci  

i młodzieży w postaci kolonii i obozów z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci  

i rodzin z problemem alkoholowym. W 2014 roku w takich koloniach uczestniczyły 4 osoby,  

w roku następnym 73 osoby, a w 2017 roku 8 osób. W 2016 roku odbyły się kolonie i obozy  

z programem zajęć profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  

w których brało udział 6 osób.  

 

Na terenie gminy znajduje się ogółem 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

• do 4,5% - 14 

• od 4,5% do 18% - 14 

• powyżej 18% - 14 
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Do spożycia w miejscu sprzedaży według zawartości alkoholu: 

• do 4,5% - 3 

• od 4,5% do 18% - 0 

• powyżej 18% - 1 

 

W 2016 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie Siemkowice  

wyniosły 30 tys. zł. 

 

Problem dotyczący uczniów  

 

 

 W szkołach podstawowych w gminie Siemkowice obecny jest problem przemocy, który 

niestety nasila się wraz z wiekiem badanych. Z diagnozy społecznej dowiadujemy się, iż 

uczniowie szczególnie narażeni sią na agresję słowną, poniżanie czy wysyłanie złośliwych 

smsów. Istnym jest zatem wdrażanie projektów poświęconych profilaktyce związanej  

z problemami agresji i przemocy. Ponadto, ważna jest także praca z uczniami na temat 

radzenia sobie z agresją w sytuacjach konfliktu, gdyż 20,51% uczniów III etapu edukacji 

deklaruje uczestnictwo w czynnym akcie przemocy.  

 Prócz tego, w gminie Siemkowice w szkołach występuje problem cyberprzemocy. 

Diagnoza społeczna przedstawiła, iż bardzo wielu ankietowanych, bo blisko 38% badanych III 

etapu edukacji zadeklarowało, że padło ofiarą cyberprzemocy, ponieważ ktoś wykonał im 

zdjęcie czy też nagrał film bez zgody. Dodatkowo, ponad 39% uczniów nie zna serwisów czy 

organizacji które pomagają w sytuacjach zetknięcia się z taka formą przemocy. Niestety, 

problem ten stale narasta, dlatego ważne jest poszerzanie wiedzy dotyczącej instytucji 

pomocowych tak, by uczniowie wiedzieli, gdzie i do kogo mogą się zwrócić w takim przypadku.  

Ponadto, problemem jest też stosunek do zjawiska cyberprzemocy, ponieważ badani 

chłopcy najczęściej zadeklarowali, że je ignorują. Taka postawa może powodować akceptację 

na jego występowanie. Ważne, by pracować z uczniami nad wrażliwością, tak by reagowano 

na cyberprzemoc a nie przyzwalano poprzez postawę obojętności.  

Prócz tego, uczniowie są narażeni także na niebezpieczeństwo związane  

z zawiązywaniem nowych kontaktów w sieci. Wśród uczniów II etapu edukacji ponad 41%  

a w przypadku III etapu edukacji blisko 53% zadeklarowało, że zawiera okazjonalne znajomości 
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w sieci. Istotne jest zatem poszerzanie wśród uczniów profilaktyki skupiającej się na 

współczesnych zagrożeniach wiążących się z korzystaniem z sieci. Dużą rolę w uświadamianiu 

dzieci i młodzieży o istniejących w sieci zagrożeniach powinni odegrać rodzice i prawni 

opiekunowie. To oni są przede wszystkim odpowiedzialni, nie tylko prawnie, ale  

i wychowawczo za bezpieczeństwo swoich dzieci. Dlatego trzeba także podejmować działania 

profilaktyczne i uświadamiające wśród tej grupy społecznej. 
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ANALIZA SZANS, ZAGROŻEŃ, MOCNYCH ORAZ SŁABYCH STRON 

 

SWOT to skrót od angielskich wyrazów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe 

strony), opportunities (szanse) oraz threats (zagrożenia)63. 

Poniżej prezentujemy analizę SWOT dla gminy Siemkowice z uwzględnieniem takich obszarów 

jak: 

1) ochrona zdrowia; 

2) pomoc społeczna; 

3) rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii; 

4) rynek pracy; 

5) edukacja. 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ dostateczna baza rehabilitacyjna dla 

osób niepełnosprawnych 

❖ na terenie gminy znajduje się 

Ośrodek zdrowia oraz dwa 

niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej 

❖ dostęp do dwóch aptek 

❖ ograniczony dostęp do lekarzy 

specjalistów 

❖ niedostateczna wiedza 

społeczeństwa na temat profilaktyki 

i promocji zdrowia 

SZANSE ZAGROŻENIA 

❖ wdrożenie unijnych standardów 

opieki zdrowotnej  

❖ dofinansowanie zakupu sprzętu 

medycznego ze środków Unii 

Europejskiej 

❖ ucieczka lekarzy za granicę 

❖ brak zainteresowania profilaktyką i 

promocją zdrowia ze strony 

mieszkańców 

 
 

                                                
63 Analiza SWOT – narzędziem budowania strategii marketingowej, dostęp online: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
analiza-swot 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-swot
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-swot
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POMOC SPOŁECZNA 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
❖ gmina jest nieduża, co przekłada się 

na dobrą znajomość środowiska 

❖ na terenie gminy działa Gminna 

Komisja Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych 

❖ na terenie gminy działa Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

❖ na terenie gminy działa Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny 

❖ problem ubóstwa społeczeństwa 

❖ brak miejsc dla ofiar przemocy 

❖ brak specjalistów kompleksowo 

zajmujących się rodziną 

problemową 

❖ stale rosnąca ogólna liczba rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
❖ pozyskiwanie środków z UE na kursy 

i szkolenia dla osób korzystających  

z pomocy stołecznej 

❖ współpraca pomiędzy jednostki 

pomocy społecznej prowadzonej 

przez różne podmioty 

 

❖ powiększanie się dysfunkcji 

rodzinnych 

❖ zubożenie społeczeństwa, 

❖ problem alkoholizmu i uzależnień 

❖ stale wzrastający problem agresji 

szczególnie wśród młodzieży 

❖ niewystarczające finansowanie 

pomocy społecznej 

❖ niewystarczająca ilość kadry  

w stosunku do potrzeb 

❖ problem uzależnienia od świadczeń- 

zjawisko „wyuczonej bezradności” 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
❖ działalność komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

❖ dostęp do stałych środków 

finansowych na profilaktykę  

i rozwiazywanie problemów 

alkoholowych 

❖ zły wzór płynący od rodziny (45,45% 

mieszkańców przyznało w diagnozie 

społecznej, że pali przy dzieciach) 

❖ brak bazy lecznictwa odwykowego 

❖ deklaracje badanych uczniów III 

etapu edukacji o łatwym dostępie 

do alkoholu 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
❖ fundusze unijne 

❖ wzmożony monitoring sprzedaży 

papierosów i alkoholu 

❖ rozpad rodziny 

❖ przemoc fizyczna i psychiczna  

w rodzinie 

❖ utrata pracy 

❖ utrata zdrowia 

❖ posiadanie znajomości wielu 

niepełnoletnich palących  

i pijących→ co może przekładać się 

na częstsze okazje do próbowania 

tych używek przez uczniów 
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RYNEK PRACY 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ specjalne przygotowanie 

pracowników pomocy społecznej do 

pracy z osobami bezrobotnymi 

❖ współpraca pomiędzy władzami 

lokalnymi a organizacjami 

pozarządowymi 

❖ coraz większa świadomość na temat 

pogłębiania oraz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych  

❖ spadek chęci do działania oraz 

zmian, kiedy osoba jest długotrwale 

bezrobotna 

❖ niezbyt duża liczba dużych 

podmiotów gospodarczych (a co za 

tym idzie, mniej miejsc pracy) 

❖ brak atrakcyjnych miejsc pracy 

(saldo przyjazdów i wyjazdów -308) 

❖ obecność zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia 

❖ brak żłobków wpływający na 

wolniejszą aktywizację kobiet 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
❖ pozyskiwanie środków UE oraz 

optymalne ich wykorzystanie 

❖ mobilność zawodowa 

❖ programy poświęcone aktywizacji 

ludzi bezrobotnych 

❖ wysokie koszty, które musi ponieść 

pracodawca by zatrudnić 

pracownika 

❖ niskie zarobki 

❖ starzenie się ludności 

❖ brak perspektyw zawodowych 

(szczególnie dla ludzi młodych 

skutkujące emigracją zarobkową) 

❖ długotrwałe bezrobocie może 

spowodować degradacje pozycji 

społecznej 

❖ brak pracy często idzie w parze  

z rozpadem rodziny 
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EDUKACJA 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

❖ znajomość środowiska uczniów 

przez nauczycieli 

❖  szybki kontakt  

nauczyciel → rodzic  

rodzic → nauczyciel 

❖ możliwość dostępu do biblioteki 

❖ nauczyciel, pedagog czy 

wychowawca cieszy się dużym 

zaufaniem, uczniowie w razie 

występowanie problemu najszybciej 

zwracają się z nim do kadry 

pedagogicznej 

❖ brak miejsc w przedszkolach (na 

jedno miejsce w placówce 

wychowania przedszkolnego 

przypada 2,08 dzieci w wieku od 3 

do 5 lat) 

❖ szkoła nie działa w czasie wakacji 

(wtedy to najwięcej młodych osób 

pierwszy raz próbuje papierosa, pije 

alkohol) 

❖ słabe wykształcenie mieszkańców 

(najczęściej mieszkańcy gminy 

posiadają wykształcenie 

podstawowe ukończone lub też 

zasadnicze zawodowe) 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
❖ współpraca ze specjalistami 

❖ włączenie rodziców do prac i 

projektów 

❖ tworzenie kół zainteresowań dla 

uczniów 

 

❖ wzrost agresji wśród młodzieży 

❖ stale obniżający się poziom 

nauczania 
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
❖ otwartość instytucji na problemy 

osób niepełnosprawnych 

❖ działalność Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci  

❖ istniejące bariery architektoniczne 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
❖ upowszechnienie informacji 

dotyczących praw osób 

niepełnosprawnych 

 

❖ nieduże świadczenia pieniężne 

związane z niepełnosprawnością 

❖ niewystarczająca oferta wspierająca 

osoby niepełnosprawne 

❖ niski poziom kwalifikacji osób 

niepełnosprawnych 
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CELE STRATEGII, CELE OPERACYJNE ORAZ DZIAŁANIA 
 

Misja samorządu skupiona jest na wspieraniu rodziny, pomocy  

w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami, przemocą domową, ubóstwem czy 

bezrobociem. Istotna jest także pomoc osobom niepełnosprawnym.  Wypełnienie takiej misji 

wymaga wdrożenia celów strategicznych oraz operacyjnych wraz z kierunkami działań. Poniżej 

zostały one przedstawione w formie tabelarycznej.  Do każdego celu operacyjnego 

zasugerowano kierunki działań zmierzające do realizacji celów, podmioty realizujące cel oraz 

prognozy wynikające z ich realizacji.  

 

CEL 
STRATEGICZNY 

wsparcie 
rodziny

CEL OPERACYJNY 1 
Wspieranie rodziny 
w wypełnianiu jej 
funkcji (udzielanie 
pomocy rodzinom, 

które są 
dysfunkcyjne, 

będącym w sytuacji 
kryzysowej)

CEL OPERACYJNY 2 
Zapewnianie 
dzieciom oraz 

młodzieży 
właściwego 
dostępu do 
kształcenia 

i wszechstronnego 
rozwojuCEL OPERACYJNY 3  

Udzielanie wsparcia 
rodzinom 

wielodzietnym oraz 
rodzinom, gdzie 

jeden 
z rodziców 
wychowuje 

samotnie dziecko

CEL OPERACYJNY 4  
Zaspokajanie 

potrzeb 
mieszkańców 
obejmujących 

ochronę zdrowia 
oraz zdrowy styl 

życia 
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CEL STRATEGICZNY 

Wsparcie rodziny  

• Pomoc rodzinom mającym trudność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych. 

• Pomoc rodzinom niepełnym, wielodzietnym. 

• Umożliwianie dzieciom oraz młodzieży warunków do rozwoju. 

• Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

CEL OPERACYJNY 1 

Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji (udzielanie pomocy rodzinom, które są 

dysfunkcyjne, będące w sytuacji kryzysowej) 

KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Edukacja rodzin skupiająca się na przekazywaniu właściwego modelu dotyczącego 

wypełniania ról rodzicielskich; 

➢ Realizacja projektów mających na celu pomoc rodzinom mającym problemy  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

➢ Działanie asystentów rodziny (podnoszenie kwalifikacji asystentów rodziny, tak, by 

mogli skutecznie pomagać rodzinom, które potrzebują tego wsparcia); 

➢ Udzielanie wsparcia rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej z sytemu 

pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych; 

➢ Organizowanie programów integracyjnych oraz szkoleniowych skierowanych dla 

rodzin dysfunkcyjnych. 

CEL OPERACYJNY 2 

Zapewnianie dzieciom oraz młodzieży właściwego dostępu do kształcenia  

i wszechstronnego rozwoju 

➢ KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Dbałość o realizacje działań skupiających się na wyrównywaniu szans edukacyjnych 

(zajęcia wyrównawcze); 
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➢ Zwiększanie poziomu oraz jakości kształcenia w placówkach oświatowych 

(doskonalenie kadr nauczycielskich i pedagogów szkolnych); 

➢ Dbałość by dzieci które potrzebują pomocy specjalisty jak psycholog czy psychiatra 

dziecięcy miał do nich dostęp; 

➢ Dbałość o alternatywne formy spędzania czasu wolnego (poszerzanie oferty zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych); 

➢ Organizowanie wszelkiego rodzaju konkursów, olimpiad. 

CEL OPERACYJNY 3 

Udzielanie wsparcia rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom, gdzie jeden  

z rodziców wychowuje samotnie dziecko 

KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Udzielanie wsparcia rodzinom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej z powodu 

wielodzietności lub samotnego rodzicielstwa;  

➢ Organizacja programów integracyjnych i szkoleniowych dla rodziców samotnych; 

➢ Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

niepełnych/wielodzietnych; 

➢ Zapewnienie osobom samotnie wychowującym dziecko/dzieci szerszego dostępu do 

bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, psychologicznego, 

pedagogicznego oraz prawnego); 

➢ Promowanie wśród pracowników elastycznych form zatrudniania, tak by było 

możliwe godzenie pracy z wychowywaniem dzieci; 

➢ Organizowanie programów integracyjnych skierowanych do rodzin wielodzietnych 

oraz rodzin niepełnych. 
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CEL OPERACYJNY 4 

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców obejmujących ochronę zdrowia oraz zdrowy styl 

życia 

➢ KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Organizacja spotkań́ z zakresu profilaktyki zdrowia; 

➢ Organizacja spotkań́ animacyjnych i aktywizacyjnych; 

➢ Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej; 

➢ Uświadamianie mieszkańców o szkodliwych czynnikach dla ich zdrowia poprzez 

różne przedsięwzięcia lokalne; 

➢ Zapewnianie dostępu mieszkańcom doświadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz na ile to możliwe, do usług specjalistycznych. 

Czas realizacji działań 

Działanie ciągłe w latach 2018-2023. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy Siemkowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w gminie Siemkowice, placówki oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, ośrodki zdrowia z terenu gminy, 

psycholodzy i terapeuci. 

Źródła finansowania 

Budżet samorządowy, budżet centralny, fundusze zewnętrzne (m.in. Unii Europejskiej), inne 

programy, organizacje pozarządowe, sponsorzy indywidualni.  

Wskaźniki monitoringowe 

✓ Liczba szkoleń oraz projektów skierowanych do rodziny; 
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✓ Liczba rodzin, które są objęte wsparciem z sytemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych; 

✓ Liczba nauczycieli i pedagogów szkolnych doskonalących swoje kwalifikacje 

zawodowe; 

✓ Liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć pozalekcyjnych; 

✓ Liczba zorganizowanych programów integracyjnych dla rodzin wielodzietnych; 

✓ Liczba inicjatyw z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych; 

✓ Liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 

Prognoza zmian 

➢ Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej właściwego wypełniania ról 

rodzicielskich; 

➢ Zmniejszenie się liczby rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi; 

➢ Zwiększenie szans edukacyjnych (zarówno uczniów uzdolnionych, jak i tych 

mających problemy w nauce); 

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób, które wychowują samotnie dzieci; 

➢ Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, 

uzależnień oraz zdrowego trybu życia. 
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CEL STRATEGICZNY 

Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu  

Wykorzystanie zasobów własnych i środków zewnętrznych. 

Zapobieganie tych zjawisk oraz niwelowanie ich skutków. 

CEL OPERACYJNY 1 

Zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom ubogim oraz zapewnienie im bezpieczeństwa 

socjalnego 

KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Monitoring bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców w gminie; 

➢ Organizacja akcji charytatywnych wspierających osoby ubogie; 

CEL 
STRATEGICZNY

Przeciwdziałanie 
ubóstwu 

i bezrobociu 

CEL OPERACYJNY 1
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rodzinom ubogim 
oraz zapewnienie 
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socjalnego

CEL OPERACYJNY 2

Aktywizacja 
zawodowa osób 

nieaktywnych 
zawodowo, 

bezrobotnych 



 

76 | S t r o n a  
 

➢ Udzielania wsparcia osobom będącym w ciężkiej sytuacji materialnej poprzez 

działanie pomocy finansowej i rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

➢ Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

osób ubogich; 

➢ Zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci pochodzących z rodzin ubogich poprzez 

organizowanie dożywania w szkołach, wyposażenia ich w podręczniki, pomoce 

szkolne czy odzież. Ponadto, zapewnianie im dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego.  

CEL OPERACYJNY 2 

Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych  

➢ KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Monitorowanie skali zjawiska bezrobocia; 

➢ Szczególne wspieranie na rynku pracy osób: 

• niepełnosprawnych, 

• młodych, dopiero wkraczających na rynek, 

• bezrobotnych po 50 roku życia; 

➢ Realizowanie szkoleń oraz warsztatów aktywizujących; 

➢ Organizowanie kursów mających na celu zwiększenie kwalifikacji osób 

bezrobotnych/ nieaktywnych zawodowo; 

➢ Promowanie zasady równości płci odnoszącej się do obszaru rynku pracy; 

➢ Niwelowanie negatywnych skutków bezrobocia; 

➢ Podejmowanie działań skupiających się na pozyskaniu inwestorów mogących 

zapewnić nowe miejsca pracy na terenie gminy; 

➢ Organizowanie spotkań osób długotrwale bezrobotnych z potencjalnymi 

pracodawcami; 

➢ Realizowanie spotkań, które mają na celu promowanie idei samozatrudnienia. 
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Czas realizacji działań 

Działanie ciągłe w latach 2018-2023. 

Realizatorzy 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, 

placówki kultury, organizacje pozarządowe. 

Źródła finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej, inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy i inwestorzy 

indywidualni.  

Wskaźniki monitoringowe 

✓ Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem; 

✓ Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

ubóstwa; 

✓ Liczba zorganizowanych szkoleń, praktyk oraz staży zawodowych; 

✓ Liczba zorganizowanych spotkań z pracodawcami; 

✓ Liczba opracowanych oraz realizowanych projektów dotyczących aktywizacji grup 

zagrożonych; 

✓ Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu 

bezrobocia; 

✓ Liczba nowych miejsc pracy; 

Prognoza zmian 

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób dotkniętych problemem ubóstwa; 

➢ Zmniejszenie się liczby rodzin dotkniętych problemami ubóstwa; 

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób bezrobotnych; 

➢ Zmniejszanie się bezrobocia poprzez wyrównywanie szans na rynku pracy czy 

stwarzanie możliwości nowych miejsc pracy; 
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➢ Zwiększanie się szans na rynku pracy poprzez wiedzę pozyskaną w kursach  

i szkoleniach. 
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CEL STRATEGICZNY 

• Wspieranie osób dotkniętych problemami uzależnień oraz problemami przemocy 

domowej  

  

CEL OPERACYJNY 1 

Wspieranie rodzin oraz osób problemami uzależnień 

KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Promowanie profilaktycznej działalności (informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej) obejmującej tematykę rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii; 

➢ Dbałość, by osoby uzależnione od alkoholu/narkotyków miały zapewniony dostęp 

do pomocy terapeutycznej czy rehabilitacyjnej; 

➢ Podejmowanie działań mających na celu tworzenie grup wsparcia dla osób 

dotkniętych problemami uzależnień oraz dla współuzależnionych. 

➢ Dbałość o zapewnienie wsparcia psychologicznego czy prawnego osobom 

uzależnionym od alkoholu czy narkotyków; 

➢ Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz 

osób dotkniętych problemem alkoholowym/narkomanii; 

➢ Prowadzenie i udział w kampaniach edukacyjnych poświęconych tematyce 

uzależnień; 

➢ Realizowanie okresowej diagnozy społeczności lokalnej mającej na celu 

monitorowanie skali problemu. 

CEL OPERACYJNY 2 

Wspieranie rodzin oraz osób problemami przemocy w rodzinie 

➢ KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Zwiększanie skuteczności oraz dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie; 
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➢ Zagwarantowanie ochrony oraz udzielenia pomocy osobom, które doświadczają 

przemocy w rodzinie; 

➢ Promowanie profilaktycznej działalności (informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej) obejmującej tematykę rozwiązywania problemów związanych z 

przemocą w rodzinie; 

➢ Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla sprawców 

przemocy w rodzinie; 

➢ Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

➢ Prowadzenie i udział w kampaniach edukacyjnych poświęconych tematyce 

przemocy w rodzinie; 

➢ Dbałość o zwiększanie kompetencji pracowników służb zajmujących się realizacją 

zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

➢ Podejmowanie działań mających na celu tworzenie grup wsparcia dla osób 

dotkniętych problemami przemocy w rodzinie; 

➢ Organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin w których obecny jest problem 

przemocy w rodzinie; 

➢ Realizowanie okresowej diagnozy społeczności lokalnej mającej na celu 

monitorowanie skali problemu. 

Czas realizacji działań 

Działanie ciągłe w latach 2018-2023. 

Realizatorzy 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, placówki 

przedszkolne, placówki oświatowe, psycholodzy, terapeuci, ośrodki zdrowia z terenu gminy, 

świetlice wiejskie z terenu gminy 
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Źródła finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej, inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, sponsorzy i inwestorzy 

indywidualni. 

Wskaźniki monitoringowe 

✓ Liczba osób nietrzeźwych bądź będących pod wpływem innych środków 

psychoaktywnych w ogólnej liczbie uczestników wypadków drogowych; 

✓ Liczba realizowanych działań i programów profilaktycznych; 

✓ Liczba założonych Niebieskich Kart; 

✓ Liczba interwencji przeprowadzonych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

Prognoza zmian 

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób dotkniętych problemem uzależniania od 

alkoholu/narkotyków; 

➢ Zwiększanie świadomości mieszkańców o skali problemów, które niosą za sobą 

uzależnienia; 

➢ Zmniejszenie się liczby osób dotkniętych problemami uzależnienia od 

alkoholu/narkotyków;  

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie; 

➢ Zmniejszenie się liczby osób dotkniętych problemami przemocy w rodzinie. 
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CEL STRATEGICZNY 

• Wspieranie niepełnosprawnych, zapewnianie im udziału w życiu społecznym  

CEL OPERACYJNY 1 

Zapewnianie odpowiednich warunków bytowych dla osób 

niepełnosprawnych oraz zapewnianie im udziału w życiu społecznym  

a także wspieranie ich aktywizacji społecznej oraz zawodowej. 

KIERUNKI DZIAŁANIA DO CELU OPERACYJNEGO 

➢ Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych; 

➢ Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom niepełnosprawnym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej; 

CEL STRATEGICZNY

Wspieranie 
niepełnosprawnych

zapewnianie im 
udziału w życiu 

społecznym 
CEL OPERACYJNY 

Zapewnianie odpowiednich 
warunków bytowych dla 
osób niepełnosprawnych 

oraz zapewnianie im udziału 
w życiu społecznym 

a także wspieranie ich 
aktywizacji społecznej oraz 

zawodowej
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➢ Aktywizowanie niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im możliwości udziału  

w kursach/szkoleniach, których celem jest zwiększanie kwalifikacji w celu podjęcia 

pracy; 

➢ Kontynuowanie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; 

➢ Podejmowanie działań mających na celu likwidację barier architektonicznych; 

➢ Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz 

osób niepełnosprawnych;  

➢ Podejmowanie działań polegających na organizacji aktywnych form spędzania czasu 

wolnego przez osoby niepełnosprawne (imprezy, wycieczki, spotkania integracyjne); 

Czas realizacji działań 

Działanie ciągłe w latach 2018-2023. 

Realizatorzy 

Wójt, Rada Gminy, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki kultury, 

zespoły muzyczne, ośrodki zdrowia z terenu gminy 

Źródła finansowania 

Budżet samorządowy  i centralny, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 

strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, fundusze organizacji pozarządowych, 

sponsorzy indywidualni. 

Wskaźniki monitoringowe 

✓ Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem z sytemu pomocy społecznej; 

✓ Liczba podjętych inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 

na temat potrzeb osób niepełnosprawnych tak by mogli uczestniczyć w życiu 

społecznym na równych prawach; 

✓ Liczba zrealizowanych inwestycji w celu likwidacji barier architektonicznych; 

✓ Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych; 

✓ Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w kursach zawodowych. 
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Prognoza zmian 

➢ Skuteczniejsze wspieranie osób niepełnosprawnych; 

➢ Zwiększanie świadomości mieszkańców o problemach z jakimi zmagają się osoby 

niepełnosprawne. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 

Środki finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych celów zawartych  

w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Siemkowice, przeznaczane będą  ̨

co roku, na podstawie planów budżetowych poszczególnych jednostek wyznaczonych do ich 

realizacji. Możliwe jest także pozyskiwanie na działania środków zewnętrznych. 

MONITORING I EWALUACJA STRATEGII 
 

Monitorowanie, a więc stała obserwacja oraz kontrola procesów i zjawisk opisanych  

w Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla gminy Siemkowice na lata 2018 – 2023 

jest koniecznym działaniem pozwalającym w sposób racjonalny ocenić jakości 

zaproponowanych zmian oraz ich sensowności wdrożenia. Proponuje się, aby każdego roku 

sporządzać raport, w którym będą zapisane zrealizowane cele oraz kierunki działań. 

Monitoring pozwoli ocenić realizację Strategii oraz wskazać ewentualne modyfikacje działań 

tak by były one w jak najlepszy sposób dostosowane do możliwości oraz zmieniających się 

warunków. Wnioski wyciągane na podstawie takiej ewaluacji mogą przyczynić się do 

tworzenia podstawy ewentualnej aktualizacji strategii. Ponadto głównym zastosowaniem 

ewaluacji będzie oszacowanie możliwości zagrożeń, usprawnianie zarządzania, identyfikacja 

słabych oraz mocnych stron czy wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności 

sektora publicznego. 
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Organem odpowiedzialnym za wdrażanie, monitoring oraz ewaluację Strategii 

Rozwiazywania Problemów społecznych Gminy Siemkowice będzie Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Siemkowicach. 
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