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1199
UCHWAŁA Nr XXX/131/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Baćkowice na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a,
art. 166 ust 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3,
art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i
b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4
pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budŜetu gminy w wysokości
14.819.180 zł,
z tego:
a) dochody bieŜące
10.955.136 zł
b) dochody majątkowe
3.864.044 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.1. Wydatki budŜetu gminy w wysokości 15.236.586 zł,
z tego:
a) wydatki bieŜące
10.329.073 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5.299.040 zł

-

dotacje
794.733 zł
wydatki na obsługę długu
50.000 zł
wydatki przypadające do spłaty w danym
roku budŜetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji
24.977 zł
b) wydatki majątkowe
4.907.513 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie
z załącznikiem nr 3 i 3a - wydatki inwestycyjne
jednoroczne.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegąjących zwrotowi w wysokości
2.517.600 zł,
a) wydatki majątkowe
2.517.600 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
§ 3.1. Deficyt budŜetu gminy w wysokości
417.406 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 417.406 zł,
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2. Przychody budŜetu w wysokości
653.372 zł, rozchody w wysokości 235.966 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości
- 30.000 zł,
2) celową w wysokości
- 5.000 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe
- 5.000 zł.
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 43.500 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.500 zł
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 7.1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budŜetowych: dochody - 178.240 zł;
wydatki - 240.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
- 127.733 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę 675.540 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.
§ 9.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
- 700.000 zł,
2) wydatki
- 710.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów
i poŜyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie
500.000 zł;
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2) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu - w kwocie
417.406 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i
kredytów - w kwocie
235.966 zł;
§ 11.1. UpowaŜnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budŜetu do wysokości - 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków
Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i
termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) dokonywania zmian w planie wydatków w
ramach działów klasyfikacji budŜetowej z
wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŜenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich
programach inwestycyjnych,
4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania
inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
5) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
6) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym (2010),
7) lokowania wolnych środków budŜetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu
gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2009r.
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Załącznik Nr 11

1200
UCHWAŁA Nr XXX/133/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
w spawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baćkowice
na lata 2009-2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Gminy w
Baćkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Baćkowice na lata 2009-2015 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/144/06 z
dnia 10 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Baćkowice na lata 2006-2016
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice oraz Kierownikowi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
Załącznik do uchwały Nr XXX/133/09
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 16 stycznia 2009r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baćkowice na lata 2009-2015
Spis treści
Wstęp
I. Cel i proces tworzenia strategii
1.1. Podstawa prawna
1.2. ZałoŜenia strategii
1.3. Etapy budowania GSRPS
1.3.1. Okres rozpoczęcia i zakończenia procesu tworzenia strategii
1.3.2 Określenie horyzontu czasowego strategii
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1.3.3. Lista osób biorących udział w opracowaniu strategii
1.3.4. Oficjalne przyjęcie strategii
II. Charakterystyka Gminy Baćkowice
2.1. Rys historyczny
2.2. PołoŜenie, powierzchnia, ludność
2.2.1 PołoŜenie
2.2.2. Powierzchnia
2.2.3. Ludność
2.3. Środowisko przyrodnicze
2.3.1. Gleby
2.3.2. Bogactwa naturalne
2.3.3. Zasoby wodne
2.3.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
III. Diagnoza społeczna gminy Baćkowice
3.1. Analiza potencjału lokalnego
3.1.1. Turystyka
3.1.2 Dziedzictwo kulturowe
3.1.3. Gospodarka i przedsiębiorczość
3.2. Ludność i kapitał społeczny
3.2.1. Demografia
3.2.2. Poziom wykształcenia
3.2.3 Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców
3.2.4. Oświata i wychowanie
3.2.5. Ochrona zdrowia
3.2.6. Kultura
3.3. Analiza obszarów polityki społecznej
3.3.1. Pomoc społeczna
3.3.2. Polityka prorodzinna
3.3.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.3.4. Rynek pracy i bezrobocie
3.4. Identyfikacja zasobów i problemów społecznych
3.4.1. Analiza SWOT
3.4.2. Zasoby gminy oraz poziom integracji społecznej
3.4.3. Raport z badań ankietowych
3.4.4. Katalog problemów społecznych opracowany na warsztatach
IV. Kierunki rozwoju Gminy Baćkowice
4.1. Strategiczne kierunki rozwoju gminy
4.1.1. Informacje o kompleksowym dokumencie rozwoju gminy
4.1.2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowym dokumencie dotyczącym gminy
4.1.3. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy
4.2. Wizja
4.2.1. Wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej
4.2.2. Wizja ładu społecznego
4.3. Cele strategiczne Gminy Baćkowice na lata 2008-2015
4.3.1. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
4.3.2. System realizacji GSRPS w gminie Baćkowice
V. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja GSRPS w gminie Baćkowice
5.1. Zarządzanie realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
5.2. Monitoring realizacji Strategii
5.3. Ewaluacja wdraŜania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
5.4. Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Zakończenie
Wstęp
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Baćkowice ma na celu stworzenie mieszkańcom moŜliwości rozwoju osobistego oraz wsparcie osób i rodzin wymagających pomocy
społecznej.
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Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji przez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego, stanowią podstawę do ustalenia jej strategii i celów.
I. Cel i proces tworzenia strategii
Proces zarządzania gminą, w szczególności w aspektach jej rozwoju, musi mieć charakter aktywny i
być nastawiony na kreowanie przyszłości, a więc winien być oparty na podejściu strategicznym.
Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji przez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego, stanowią podstawę do ustalenia jej strategii i celów.
1.1.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn.
zm.) nałoŜyła na gminy opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
1.2.

ZałoŜenia strategii
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w załoŜeniach pełnić rolę schematu
integrującego działania poszczególnych uczestników Ŝycia społecznego w gminie. Podstawową funkcją
strategii powinno być z jednej strony - dostarczanie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom
informacji o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej
strony - deklaracją i zobowiązaniem władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań.
W tym kontekście strategia powinna wskazywać cele, ich hierarchię, moŜliwości realizacji tych celów, jak teŜ narzędzia i instrumenty stosowane w procesie
wdraŜania kolejnych działań. Jest takŜe programem rozwoju, który formułuje cele długofalowe i sposoby
ich realizacji, ustala hierarchię, podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym. Strategia ma
charakter partnerski - społeczny. Określa kierunki i granice działań władz oraz udział innych partnerów.
Jest stale aktualizowana i korygowana.
Opracowana strategia umoŜliwi wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej, podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagroŜeń. Pozwoli ona na lepsze zagospodarowanie zasobów
ludzkich, sprzętowych, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy oraz zwiększy szansę na
pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej.
1.3. Etapy budowania GSRPS
1.3.1. Okres rozpoczęcia i zakończenia procesu tworzenia strategii
Okres rozpoczęcia pracy nad procesem aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych rozpoczął się we wrześniu 2008. W trakcie prac nad aktualizacją strategii przeprowadzono
badanie ankietowe, które dotyczyło m.in. identyfikacji problemów społecznych na terenie Gminy Baćkowice.
Kolejnym krokiem słuŜącym aktualizacji strategii był cykl warsztatów, które odbyły się kolejno
24.09.2008r., 22.10.2008r. oraz 18.11.2008r.

1.3.2 Określenie horyzontu czasowego strategii
Czas realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Baćkowice obejmuje lata 2009-2015.
1.3.3. Lista osób biorących udział w opracowaniu strategii
W opracowaniu strategii brały udział następujące osoby:
1) Mariusz Karcz - Gmina Baćkowice - koordynator programu PIS - (osoba odpowiedzialna za kontakty
z Konsultantem Regionalnym oraz organizację warsztatów, prowadzenie dokumentacji z warsztatów
i kontakty z liderami społeczności lokalnej oraz mieszkańcami oraz za opracowanie GSRPS)
2) Wiesław Frejlich - UG Baćkowice - inspektor ds. komunalnych,
3) Marianna Klusek - Gminna Komisja Alkoholowa - sekretarz,
4) Mirosława Prus - Szkoła Podstawowa w Modliborzycach, dyrektor,
5) Ewa Stępień - Szkoła Podstawowa w Baćkowicach, nauczyciel,
6) Zbigniew Majecki - Gimnazjum Publiczne w Baćkowicach, dyrektor,
7) Edward Szczykutowicz - Szkoła Podstawowa w Piórkowie, dyrektor,
8) Mirosława Dąbrowska - Szkoła Podstawowa we Wszachowie, dyrektor
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Marta Bernacka - uczennica SP w Baćkowicach,
Ewa Wosik - Gminna Biblioteka Publiczna, kierownik
ElŜbieta i Mirosław Mikołajczakowie - mieszkańcy Gminy,
Irena Cudna - mieszkaniec Gminy
Dominika Jankowska - mieszkaniec Gminy,
Teresa Uba - OPS Baćkowice - starszy pracownik socjalny,
Anna Stańczak - Rada Gminy Baćkowice - radna,
Romuald Pargieła - Rada Gminy Baćkowice - radny,
Teresa Król - sołtys,
Barbara Przekota - sołtys,
Piotr Kot - sołtys,
Ryszard Kupka - sołtys.
W pracy nad aktualizacją strategii brały udział osoby reprezentujące wszystkie środowiska społeczne i problemowe w gminie.
1.3.4. Oficjalne przyjęcie strategii
Po zapoznaniu się z dokumentem radni uchwalili jego przyjęcie na sesji Rady Gminy w dniu
16 stycznia 2009 roku. Jednocześnie uchwalono, Ŝe traci moc Uchwała Rady Gminy Baćkowice
Nr XXVIII/144/06 z dnia 10.03.2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Baćkowice na lata 2006-2016.
II. Charakterystyka Gminy Baćkowice
2.1.

Rys historyczny
W czasach panowania pierwszych Piastów teren obecnej gminy Baćkowice leŜał w dzielnicy sandomierskiej. Dzielnica podzielona była na kasztelanie, którymi zarządzali komesi (kasztelani). Komesi,
mianowani przez księcia lub króla, odpowiedzialni byli za administrację, sądownictwo i sprawy wojskowe.
W okresie rozbicia dzielnicowego od 1138 roku tereny te wchodziły w skład Księstwa Sandomierskiego. Obecny teren gminy pokryty był jeszcze wtedy gęstymi lasami.
W niespokojnych czasach rozbicia dzielnicowego biskupi włocławscy stracili wiele posiadłości na
Pomorzu. KsiąŜęta krakowscy, będący jednocześnie ksiąŜętami sandomierskimi, chcąc zrekompensować
ich straty przekazali im liczne nie zamieszkałe ziemie, między innymi w okolicach dzisiejszej Łodzi oraz na
południowym krańcu Gór Świętokrzyskich.
Tak, więc w latach 1124-1145 biskupstwo włocławskie stało się właścicielem rozległych dóbr w
okolicach dzisiejszego Łagowa. Były to ziemie, gdzie naleŜało dopiero wycinać puszczę i zakładać osady.
Jednak akcji kolonizacyjnej nie sprzyjały wojny domowe tego okresu.
W początku XIV wieku kraj został zjednoczony przez Władysława Łokietka. Dopiero za jego panowania (1320-1333) i jego syna Kazimierza Wielkiego (1333-1370), gdy w Polsce zapanował pokój, rozpoczął się okres intensywnej kolonizacji nowych nie zamieszkałych do tej pory ziem.
Na początku XIV wieku powstała pierwsza osada na terenie obecnej gminy, były to Modliborzyce,
załoŜone przez benedyktynów ze Świętego KrzyŜa. Jest to najstarsza osada w obecnej gminie.
Niedługo później zaczęły postawać osady załoŜone przez biskupów włocławskich, właśnie biskupi
posuwając się z Łagowa przeprowadzili największą akcję kolonizacyjną w gminie.
Z ich inicjatywy w XIV wieku powstały: Wszachów, Piórków, Nieskurzów, Olszownica i Janczyce.
Biskupi włocławscy stali się największymi posiadaczami ziemskimi w gminie.
Nie było tu wsi naleŜących do króla, były natomiast wsie rycerskie. O ile osadnictwo biskupów i zakonników ze Św. KrzyŜa posuwało się z zachodu, to osadnictwo prywatnych szlachciców posuwało się ze
wschodu z okolic Opatowa i Iwanisk, gdzie dominowała własność prywatna. W początkach XIV wieku
powstały śerniki będące początkowo własnością prywatną.
W XV wieku mamy poświadczone powstanie kolejnych wsi kościelnych: Baćkowic i Baranowa
(Baranówek). Jednak w tym czasie powstało więcej wsi prywatnych: Oziębłów, Rudniki, Gołoszyce
i Piskrzyn.
W czasach ostatnich Piastów wprowadzono duŜe zmiany w administracji i sądownictwie w Polsce.
W dawnych kasztelaniach utworzono sądy ziemskie i w związku z tym podzielono kraj na okręgi sądowe powiaty. Powstał teŜ nowy urząd królewski zarządzający dobrami królewskimi i sprawujący sądownictwo
kryminalne, był to starosta. Władza starosty obejmowała od jednego do kilku powiatów.
Obecna gmina Baćkowice leŜała w powiecie sandomierskim. W Sandomierzu zbierał się sąd ziemski sądzący sprawy cywilne w powiecie. Starosta grodowy zajmujący się ściganiem przestępstw kryminalnych równieŜ urzędował w Sandomierzu.
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Dawny urząd kasztelana stał się tylko tytularny, mimo Ŝe kasztelani zasiadali w senacie. Prawdziwa
władza w terenie była w rękach starosty.
Ustrój lokalnej administracji ostatecznie ukształtował się w XVI wieku. Kraj podzielony był na województwa lub ziemie a te na powiaty. Najmniejszym okręgiem były parafie. Podział na województwa,
powiaty i parafie przetrwał przez kilka stuleci. Obecna gmina Baćkowice leŜała powiecie sandomierskim
w województwie sandomierskim. Teren gminy podzielony był między następujące parafie: Łagów,
Baćkowice, Modliborzyce i StrzyŜowice.
W XVI wieku zakończył się pierwszy okres osadnictwa w gminie. Z tego okresu mamy informacje o
nowej wsi Bratków.
W tym czasie ukształtowała się ostatecznie sieć osadnicza istniejąca po dziś dzień.
Rozwój tych ziem zatrzymał się w połowie XVII wieku. Podczas „potopu szwedzkiego” wiele, obcych i naszych armii spustoszyło ten teren. Spowodowało to znaczny ubytek ludności i kryzys gospodarczy. Dopiero w końcu XVIII wieku liczba ludności zaczęła wzrastać.
W 1795 roku po III rozbiorze Polski obszar byłego powiatu sandomierskiego został wcielony do Austrii. Wszedł w skład tak zwanej Zachodniej Galicji. Austriacy podzielili kraj na cyrkuły, te z kolei podzielone były na okręgi.
W 1809 roku, w wyniku wojen napoleońskiej tereny Galicji Zachodniej zostały włączone do niedawno utworzonego Księstwa Warszawskiego, które wzorem Francji podzielone było na departamenty.
Powstały, więc w dawnej austriackiej prowincji departamenty: radomski i krakowski. Na czele departamentów stali prefekci. Departamenty podzielone była na powiaty. Na czele powiatów stali podprefekci.
Teren obecnej gminy wszedł w skład powiatu opatowskiego w departamencie radomskim.
W wyniku klęski Napoleona w 1815 utworzono z większości ziem Księstwa Warszawskiego - Królestwo Polskie pod berłem cara. Podział administracyjny, ukształtowany jeszcze w Księstwie, utrzymywał
się w pierwszych latach istnienia Królestwa Polskiego. Zmieniono tylko nazwę departamentów na województwa. Utrzymał się podział na powiaty, za to wprowadzono dodatkowo podział na obwody, w skład
których wchodziły po dwa lub trzy powiaty. Teren obecnej gminy leŜał wtedy w powiecie opatowskim
w obwodzie opatowskim województwa sandomierskiego. Siedzibą władz wojewódzkich był Radom.
W 1837 roku po klęsce powstania listopadowego zmieniono nazwę województw na gubernie, powstała gubernia radomska. W 1842 roku dokonano kolejnej zmiany. Obwody przemianowano na powiaty
a dotychczasowe powiaty stały się okręgami. Tak, więc obecna gmina nadal leŜała w powiecie opatowskim.
Rok 1864 przyniósł ogromne zmiany na polskiej wsi. Na mocy ukazu carskiego dokonano uwłaszczenia chłopów. Dotychczasowe duŜe folwarki zostały w części rozparcelowane pomiędzy uŜytkujących je
chłopów. Jednak duŜa część folwarków pozostała w rękach szlachty. Wtedy teŜ powstały wiejskie gminy
samorządowe. Obecna gmina Baćkowice została podzielona między trzy gminy: Modliborzyce, Baćkowice i Piórków.
Gminę tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie) jak i dworskie (folwarki). Częściami składowymi były gromady (wsie) na czele z sołtysem, którego wybierało zgromadzenie gromadzkie. Organem uchwałodawczym gminy było zebranie gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze posiadający co najmniej 3 morgi gruntu. Zebranie gminne wybierało wójta i ławników (zarząd gminy). Wójt miał
uprawnienia policyjno-administracyjne i sądownicze. Gmina zarządzała teŜ szkolnictwem gminnym.
Kilka lat później w 1867 roku Rosjanie przeprowadzili ostatnią juŜ reformę administracyjną. Tym razem gubernię radomską podzielono na dwie gubernie: kielecką i radomską.
W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Zaborcy Polski, dotychczas współpracujący ze sobą, stanęli do walki. W wyniku działań wojennych w sierpniu 1914 roku na te tereny wkroczyły wojska austriackie, lecz niedługo później zostały one wyparte przez Rosjan. Zimą 1914/1915 front ustabilizował się na
linii Nidy. Wiosną 1915 ruszyła ofensywa Austro-Węgier. Szczególnie zacięte walki z udziałem legionów
polskich miały miejsce w okolicach Włostowa w maju i czerwcu 1915 roku. Przez teren obecnej gminy
przez kilka tygodni przebiegała linia frontu. Walki te zwane były później bitwą pod Konarami. W skład
wojsk Austro-Węgierskich wchodziła I Brygada Legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Rosjanie zostali w VI 1915 roku ostatecznie wyparci z tych terenów.
Zwycięscy Austriacy okupowali powiat opatowski do XI 1918 roku. Austriacy okupując południową
część Królestwa Polskiego utworzyli gubernatorstwo piotrkowskie i kieleckie, a w nich kilka obwodów.
Gmina Baćkowice weszła w skład obwodu iłŜeckiego w gubernatorstwie piotrkowskim.
W końcu 1918 roku powiat opatowski, a w jej składzie gmina Baćkowice weszła w skład odrodzonego państwa polskiego. Dnia 2 VIII 1919 roku uchwałą sejmu utworzono województwo kieleckie. Województwo podzielone było na powiaty w tym powiat opatowski. Taki stan przetrwał do wybuchu II wojny
światowej.
W pierwszych dniach września 1939 roku teren gminy został zajęty przez wojska niemieckie.
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2.2. PołoŜenie, powierzchnia, ludność
2.2.1 PołoŜenie
Zgodnie z podziałem administracyjnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 1999r. Gmina Baćkowice wchodzi w skład Województwa Świętokrzyskiego i znajduje się w jego środkowo-wschodniej części.
Jest jedną z ośmiu gmin powiatu opatowskiego oraz jedną ze 102 gmin województwa. Obszar gminy
połoŜony jest na południe i południowy-wschód od Pasma Jeleniewskiego Gór Świętokrzyskich. Pod
względem powierzchni gmina znajduje się na 61 miejscu w województwie oraz 5 miejscu w powiecie.
Graniczy od zachodu z gminą Łagów i Nowa Słupia w powiecie kieleckim, od północy z gminą Waśniów
w powiecie ostrowieckim oraz z gminą Sadowie w powiecie opatowskim. Od wschodu graniczy z gminą
Opatów, a od południa z gminą Iwaniska w powiecie opatowskim.
Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona licznymi wzniesieniami i pagórkami z przewagą nachyleń
południowych. NajwyŜsze partie stanowi Pasmo Jeleniewskie Gór Świętokrzyskich z naleŜącymi do niego
szczytami Góry Truskolaski (337 m n.p.m.), Góry Wesołówki (445 m n.p.m.) oraz Szczytniaka (554 m n.p.m.).
Stanowią one jednocześnie północną granicę gminy.
Deniwelacja w granicach gminy jest dość znaczna i wynosi 270 m. Zawiera się pomiędzy wysokością
270 m n.p.m. w południowej części doliny Koprzywianki a 540 m n.p.m. na Szczytniaku. Południowy stok
Pasma Jeleniewskiego jest w górnej części stromy o nachyleniu dochodzącym do 20 %. W miarę obniŜania się wysokości w kierunku południowym spadki zmniejszaj się do 12 %.
W regionalizacji fizyczno-geograficznej wg. J. Kondrackiego i A. Richlinga teren gminy leŜy w Prowincji
WyŜyny Małopolskiej, w makroregionie WyŜyny Kieleckiej na skraju mezoregionu Gór Świętokrzyskich, granicząc od wschodu z WyŜyną Sandomierską. W regionalizacji klimatycznej A. Wosia, Gmina Baćkowice naleŜy
do wschodnio-małopolskiego regionu klimatycznego charakteryzującego się małą zmiennością warunków
pogodowych. Liczba dnia w których temperatura powietrza spada poniŜej 0,0°C wynosi 48, a liczba dni z pogodą bardzo ciepłą bez opadów zamyka się w przedziale 30-35 dni. Średnioroczny okres przypadający na
pogodę z rocznymi opadami przekraczającymi 560 mm. obejmuje około 100 dni.
Na terenie gminy występują znaczne róŜnice mikroklimatyczne, widoczne pomiędzy północnym,
górskim fragmentem gminy, gdzie warunki meteorologiczne są na ogół mniej sprzyjające, a częścią południową z mniej korzystnymi warunkami.
Pod względem budowy geologicznej obszar Gminy Baćkowice obejmuje pogranicze wschodniej paleozoicznej części Gór Świętokrzyskich i Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego osadami trzeciorzędu. Bezpośrednim podłoŜem budowlanym jest less, a na północnych i południowych obrzeŜach gminy glina i piasek.
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2.2.2. Powierzchnia
Gmina Baćkowice zajmuje obszar o powierzchni 96,25 km2. Pod względem administracyjnym podzielona jest na 15 sołectw.
Wykaz sołectw w gminie Baćkowice
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa sołectwa

Powierzchnia w ha
419
299
499
423
571
577
842
713
372
316
773
795
523
2105
381

Baćkowice
Baranówek
Gołoszyce
Janczyce
Modliborzyce
Nieskurzów Nowy
Nieskurzów Stary
Olszownica
Oziębłów
Piskrzyn
Piórków
Piórków Kolonia
Rudniki
Wszachów
śerniki

Opracowanie: W. Frejlich na podstawie danych Urzędu Gminy Baćkowic z, 31.12.2007r

2.2.3. Ludność
Wg stanu na dzień 31.12.2007r. gmina liczyła 5319 mieszkańców.
Wykaz sołectw gminy Baćkowice wraz z liczbą mieszkańców
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa miejscowości

31.12.2005
554
192
274
167
400
366
562
431
180
221
472
431
178
724
216

Baćkowice
Baranówek
Gołoszyce
Janczyce
Modliborzyce
Nieskurzów Nowy
Nieskurzów Stary
Olszownica
Oziębłów
Piskrzyn
Piórków
Piórków Kolonia
Rudniki
Wszachów
śerniki

Liczba ludności
31.12.2006
563
190
269
162
405
370
550
429
177
222
485
418
176
730
216

31.12.2007
562
187
268
158
406
358
551
426
177
225
478
416
174
719
214

Opracowanie: W. Frejlich na podstawie danych Urzędu Gminy Baćkowice z 31.12.2007r.

2.3. Środowisko przyrodnicze
2.3.1. Gleby
Na terenach naleŜących do gminy Baćkowice występują korzystne warunki glebowe dla gospodarki
rolnej. Główny materiał glebotwórczy stanowią utwory czwartorzędowe. Charakterystyczną cechą warunków
przestrzennych gminy jest przewaga gruntów ornych oraz dobra jakość gleb, co stanowi o rolniczym charakterze gminy. Największą powierzchnię uŜytków rolnych zajmują gleby zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej.
Tak wysoki wskaźnik bonitacji pozwala na uprawę roślin o wysokich wymaganiach glebowych.
Klasy gleb w gminie Baćkowice
Miejscowości
1
Modliborzyce
Oziębłów
Gołoszyce

I
2

II
3
139,50
12,39
54,75

IIIa
4
312,27
174,82
270,08

Klasyfikacja gruntów ornych
Illb
IVa
IVb
5
6
7
47,74
5,69
83,77
45,93
2,05
61,71
8,72

V
8

VI
9
0,31

Razem
10
505,20
319,27
395,26
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Rudniki
Piskrzyn
Razem

206,64
7,16
11,48

Razem

18,64

Piórków
Piórków Kolonia
Wszachów
Baranówek
Nieskurzów Nowy
Baćkowice
Olszownica
Janczyce
Nieskurzów Stary
śerniki

5,38
16,48

Rzaem
Ogółem

21,86
247,14

57,66
32,47
847,30
138,11
97,83
0,52
236,46
5,95
221,45
160,85
55,92

71,68
62,76
327,66
56,91
13,08
24,15
94,14
28,59
75,72
92,55
95,42

201,55
124,85
770,57
1854,33

174,97
121,84
589,09
1010,89

Poz. 1200
296,12
132,53
488,99
184,38
140,16
245,23
569,77
113,60
87,47
52,97
119,56
69,14
109,38
66,61
618,73
1677,49

38,40
37,09
77,54
66,29
103,41
274,08
443,78
78,25
51,28
19,20
92,41
163,53
24,78
429,45
950,77

7,83
12,43
20,57
8,76
53,32
232,32
294,40
19,94
10,11
5,74
57,94
57,48
14,30
2,39
167,90
482,87

1,51
1,51
0,14
6,26
20,38
26,78
1,77

5,15
2,86
0,23
10,01
38,30

471,69
287,79
1970,81
461,75
425,54
796,68
1683,97
248,10
451,41
347,79
426,40
293,01
525,21
315,69
2607,61
6262,39

Opracowanie: W. Frejlich na podstawie danych Urzędu Gminy Baćkowic z 31.12.2007r

Zanieczyszczenie i degradacja gleb
Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z zapisów art. 266 oraz 109 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 627) i zgodnie z nimi okresowe badania jakości gleby i ziemi naleŜą do zadań własnych
starosty. Krajowy monitoring właściwości gleb, przeprowadzony przez Instytut Upraw NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach w latach 1995-2000 na próbkach gleb z poziomu orno-próchniczego, nie obejmował terenów gminy Baćkowice. Zanieczyszczenie gleb siarką i metalami cięŜkimi na terenie gminy jest
nie rozpoznane.
Wpływ na jakość gleb ma przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr 74 w skutek czego do
gleby w wyniku depozycji z powietrza dostają się takie zanieczyszczenia, jak związki ołowiu czy tlenki
azotu. Zasięg występowania podwyŜszonych stęŜeń związków ołowiu i kadmu w glebach nie jest bardzo
duŜy, zazwyczaj sięga do około 50 m od krawędzi jezdni. Na skutek posypywania powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliŜu szlaków komunikacyjnych są silnie zasolone. Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób odczyn gleb. Zwiększone zakwaszenie lub alkalizacja gleb negatywnie wpływa na
stan mikrofauny i mikroflory glebowej.
2.3.2. Bogactwa naturalne
Na terenie gminy występują następujące surowce mineralne: piaskowce, dolomity, wapienie, surowce ilaste i kruszywo naturalne.
Piaskowce kwarcytowe zwięzłe przewarstwione iłowcami mulastymi budują najwyŜsze partie
wzniesień Pasma Jeleniewskiego, a piaskowce kwarcytowe drobnoziarniste występują w rejonie Wszachowa. Dolomity występują w rejonie Wszachowa, Janczyc i Piskrzyna, a łoŜa wapieni w Janczycach,
Wszachowie i Rudnikach. Surowce ilaste z uwagi na liczne zanieczyszczenia nie mają wielkiego znaczenia. Jedynie w okolicach Piórkowa występują łupki ilaste z konkrecjami fosforytów, które mogą być wykorzystywane do produkcji cementu. Piaski występujące w południowej części gminy mogą mieć zastosowanie w budownictwie.
2.3.3. Zasoby wodne
Pod względem hydrograficznym gmina wchodzi w skład działu wodnego Wisły. Wody powierzchniowe występują tu jako niewielkie małe zbiorniki retencyjne, stawy i sadzawki powstałe pod wpływem
działalności człowieka, rzadziej w sposób naturalny. Sieć rzeczną z uwagi na dział wodny stanowią otwarte rowy melioracyjne i niewielkie rzeczki będące dopływami większych rzek.
Obszar gminy leŜy w dorzeczu trzech rzek: Opatówki, Łagowicy i Koprzywianki. Dorzecze Opatówki
obejmuje niewielki wschodni fragment gminy. Znacznie większa zachodnia część gminy znajduje się w
dorzeczu Łagowicy, która prowadzi wody do Wisły za pośrednictwem rzeki Czarnej. Pozostała przewaŜająca część gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Koprzywianki, która jest lewym dopływem Wisły.
Według podziału kraju na Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, gmina połoŜona jest w obrębie
zbiornika nr 494/1.
2.3.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe
Środowisko geograficzne i przyroda gminy utrzymały w sporej części walory naturalności. ZróŜnicowanie geomorficzne i klimatyczne oraz zachowanie duŜych kompleksów leśnych stanowi o wysokich
walorach przyrodniczych gminy.
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Podstawę systemu przyrodniczego stanowią dwa kompleksy leśne. Północne łasy Pasma Jeleniowskiego oraz lasy południowe w okolicach Wszachowa i Janczyc, połączone ze sobą systemem rzecznym Koprzywianki. System ten uzupełniają inne doliny rzeczne oraz zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.
Główna enklawa leśna porasta Pasmo Jeleniewskie Gór Świętokrzyskich. PrzewaŜają w nich, wyŜynne, jodłowe bory z domieszką dębu, modrzewia i buka. Drugi kompleks leśny zajmujący południowozachodnią część gminy. Dominują tu siedliska lasu wyŜynnego z przewagą borów sosnowych i sosnowojodłowych. Obydwa kompleksy zajmują powierzchnię 2041 ha, a administrowane są przez nadleśnictwo
Łagów.
Łączny areał lasów w Gminie Baćkowice wynosi 2145 ha, co stanowi 22,28 % jej powierzchni.
W stosunku do kraju i województwa świętokrzyskiego lesistość gminy jest niŜsza, co wynika przede
wszystkim z występowania tu bardzo dobrych warunków glebowych. Istniejące skupiska leśne znajdują
się tylko na terenach niedostępnych dla rolnictwa, porastając największe stoki i wierzchowiny, a takŜe
tereny zniszczone przez erozję wodną, nie nadające się do rekultywacji rolnej.
Główny kompleks leśny, związany integralnie z Górami Świętokrzyskimi, znajduje się we wsiach
Gołoszyce, Olszownica, Nieskurzów Stary i Piórków Kolonia. Drugi obszar leśny znajduje się we wsiach
Wszachów i Janczyce.
Zdecydowania większość obszarów leśnych, bo aŜ 93,6 % stanowi własność skarbu państwa. Pozostała część jest własnością prywatną i zajmuje obszar 137 ha.
Główna rzeka gminy Koprzywianka obejmująca swym dorzeczem blisko 70 % powierzchni gminy
prowadziła w 2004r. wody III klasy czystości. Mimo niskiej klasy czystości wody dolina rzeki Koprzywianki
stanowi ostoję dla rzadkich i chronionych ptaków, głównie wodno-bytowych.
Z uwagi na szczególne walory przyrodnicze znaczna część Gminy Baćkowice objęta jest ochroną i
dotyczy w szczególności kompleksów leśnych i znajdującego się między tymi lasami obszaru dorzecza
Łagowicy.
Głównym obszarem objętym ochroną jest północna część gminy, która wchodzi w skład Jeleniewskiego Parku Krajobrazowego. Park ten utworzony został dla ochrony walorów przyrodniczokrajobrazowych oraz dla zachowania wartości naukowo-dydaktycznych przyrody nieoŜywionej. Krajobraz
parku kształtują lasy, w którym występują cztery typy siedliskowe z dominacją lasu górskiego i lasu górskiego mieszanego ze zbiorowiskami jodłowo-bukowymi.
Największą osobliwością przyrodniczą Parku są jednak rumowiska piaskowców kwarcytowych
zwane gołoborzami. Chronione są one w trzech rezerwatach przyrody o ochronie częściowej, tj: rezerwaty
„Szczytnik”, „Małe Gołoborze” i „Wąwóz w skale”.
Zgodnie z koncepcją krajowej sieci ekologicznej ECONET-PL, północna część gminy, która wchodzi
w skład Jeleniewskiego Parku Krajobrazowego została uznana za fragment węzła ekologicznego o randze
międzynarodowej.
Rodzi to konieczność respektowania zaostrzonych rygorów ochrony środowiska w obszarze obejmowanym przez Jeleniewski Park Krajobrazowy i jego strefę ochronną. Ma to ogromne znaczenie dla
gminy poniewaŜ łącznie teren JPK wraz z otuliną zajmuje 3622 ha, co stanowi blisko 38 % ogólnej powierzchni gminy.
W skład obszaru ochrony i zachowania istniejących form zagospodarowania wchodzi teren pięciu
sołectw tj: Piórków Kolonia, Piórków Wieś, Nieskurzów Stary, Olszownica i Gołoszyce.
Jeleniewski Park Krajobrazowy i jego otulina oprócz wysokich walorów przyrodniczokrajobrazowych, prawnie chronionych jest takŜe obszarem źródliskowym, skąd bierze początek rzeka
m.in. Koprzywianka.
Zachodnia i południowo-zachodnia część gminy Baćkowice naleŜy równieŜ do JeleniewskoStaszowskiego obszaru chronionego krajobrazu.
Funkcjonowanie obydwu wyŜej wymienionych obszarów regulują rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego nr 125/2001, 335/2001, 336/1001 oraz przepisy o ochronie środowiska.
Do najcenniejszych walorów przyrodniczych na terenie gminy niewątpliwie naleŜą pomniki przyrody, do których zaliczone zostały:
- znajdujące się na terenie parku podworskiego w Gołoszycach;
1. Jesion Wyniosły o obwodzie pnia 3,05 m i wysokości 25 m,
2. Jesion Wyniosły o obwodzie pnia 3,40 m i wysokości 26 m,
3. Topola Biała o obwodzie pnia 4,25 m i wysokości 30 m,
4. Buk Pospolity o obwodzie pnia 3,15 m i wysokości 20,
ustanowione mocą Zarządzenia Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988r.
- znajdujące się na terenie cmentarza przykościelnego w Piórkowie;
1. Lipa Drobnolistna o obwodzie pnia 4.26 m,
2. Lipa Drobnolistna o obwodzie pnia 5.30 m
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ustanowione mocą rozporządzenia Wojewody tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997r.
Aleja lipowa w Gołoszycach składająca się z 88 drzew o obwodzie pnia od 2.80 m do 4.60 m ustanowione mocą uchwały Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 1999r.
III. Diagnoza społeczna gminy Baćkowice

3.1. Analiza potencjału lokalnego
3.1.1. Turystyka
Gmina Baćkowice nie posiada zbyt duŜego potencjału turystycznego z uwagi na brak naturalnych
warunków (brak jezior, zbiorników zaporowych, znaczących rzek), jednak moŜliwy jest wzrost ruchu turystycznego zwłaszcza w zakresie turystyki weekendowej. Stosunkowo niewielka odległość od Świętego
KrzyŜa czy zamku KrzyŜtopór w Ujeździe, a takŜe takich miejscowości jak Opatów, Sandomierz czy Kielce
oraz dogodna komunikacja w połączeniu z czystym środowiskiem, ciszą i spokojem mogą stać się atutami w przyciągnięciu do gminy mieszkańców z pobliskich miast.
Zaczątkiem bazy turystycznej są funkcjonujące obiekty takie jak:
- dom noclegowy „An-ulka”, (24 miejsca noclegowe),
- stacja benzynowa i gazowa - 1,
- dobrze zorganizowana sieć sklepów
oraz będący w trakcie organizacji i remontu dom wypoczynkowy zlokalizowany w XIX wiecznym, zabytkowym dworku.
Na terenie gminy znajdują się 2 zarejestrowane gospodarstwa agroturystyczne. Warunki do ich
rozwoju są sprzyjające, poniewaŜ nie ma na terenie gminy znaczących zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia czy hałas.
Obecność lasów pozwala na rekreacyjne wycieczki i spacery. Istniejące szlaki turystyczne, przecinające, połoŜony częściowo na terenie gminy, Jeleniowski Park Krajobrazowy, sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej oraz rowerowej. Są to szlaki:
Gołoszyce - Kuźniaki, szlak turystyczny im. Edmunda Masalskiego
Gołoszyce - Bidaczów Stary, szlak walk partyzanckich
Gołoszyce - Dwikozy, szlak wiodący doliną Opatówki
Cedzyna - Opatów, szlak rowerowy
3.1.2 Dziedzictwo kulturowe
Teren Gminy Baćkowice zaliczany jest w klasyfikacji wojewódzkiej do obszarów o średnim nasyceniu zabytkami nieruchomymi i niskim zabytkami ruchomymi.
Wg aktualnie obowiązującego rejestru zabytków, do obiektów objętych ochroną konserwatorską naleŜą:
- Kościół parafialny z XIX w., p.w. Św. Mikołaja w Baćkowicach,
- Zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Gołoszycach,
- Kościół parafialny z XV w., p.w. Św. Benedykta w Modliborzycach,
- Kaplica z XVII w., p.w. Św. Stanisława w Piórkowie
Oprócz wymienionych w wykazie obiektów zabytkowych, dziedzictwo kulturowe gminy stanowią
cmentarze, pomniki i mogiły rozlokowane na terenie gminy. Są to cmentarze wyznaniowe i wojenne oraz
mogiły ludności cywilnej z okresu I i II wojny światowej.
Rejestr zabytków prowadzony przez Państwową SłuŜbę Ochrony Zabytków zawiera poniŜsze zestawione cmentarzy o charakterze zabytkowym:
- Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Gołoszycach
- Cmentarz przykościelny z XIV w. w Modliborzycach
- Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki w Modliborzycach
- Cmentarz przykościelny w Piórkowie
- Cmentarz przykościelny z XV w. w Baćkowicach
- Cmentarz parafialny, rzymsko-katolicki z XIX w. w Baćkowicach
Na terenie gminy występują równieŜ obiekty o charakterze zabytków nie objęte ochroną konserwatorską, jak np.: drewniane chałupy, a niekiedy całe gospodarstwa (Wszachów, Janczyce), przydroŜne
kapliczki i krzyŜe oraz miejsca związane z historycznymi bitwami z powstania styczniowego oraz I i II wojny światowej.
Ochronie podlegają ponadto zasoby mineralne, w szczególności złoŜa dolomitów i wapieni; Komorniki-Smyki, Janczyce, Piskrzyn, Wszachów i Bratkowszczyzna.
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3.1.3. Gospodarka i przedsiębiorczość
W Gminie Baćkowice dominującą formą działalności gospodarczej jest gospodarka rolna. Sprzyjają
temu dobre gleby (wysokie wskaźniki bonitacji) oraz w miarę korzystne warunki klimatyczne.
Rolnictwo
Na obszarze gminy jedyną formą organizacji produkcji rolnej jest rolnictwo indywidualne. Struktura
agrarna charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem (gospodarstwa do 10 ha stanowią 72 % ogółu).
Struktura agrarna w gminie Baćkowice
Grupy obszarowe uŜytków rolnych

Liczba gospodarstw
1158
118
436
456
97
51

Ogółem
do 1 ha
od 1 do 5 ha
od 5 do 10 ha
od 10 do 15 ha
15 i więcej
Źródło: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002r.

W ogólnej powierzchni gminy uŜytki rolne zajmują 7 056 ha, co stanowi 73,3 % tej powierzchni.
Średni areał gospodarstwa indywidualnego wynosi 7,0 ha uŜytków rolnych. Gmina Baćkowice zalicza się
do obszarów, dla których rolnictwo jest podstawowym źródłem gospodarki i stanowi główne źródło
utrzymania miejscowej ludności. WyraŜa się to przede wszystkim wysokością rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Korzystna jest struktura agrarna, co przedstawia poniŜsza tabela.
UŜytkowanie terenów rolnych w Gminie Baćkowice
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Miejscowości
2
Modliborzyce
Oziębłów
Gołoszyce
Rudniki
Piskrzyn
Piórków
Piórków Kolonia
Wszachów
Baranówek
Nieskurzów Nowy
Baćkowice
Olszownica
Janczyce
Nieskurzów Stary
śerniki
Ogółem

Grunty
orne
3
505,20
319,27
395,26
471,69
287,79
461,75
425,54
796,68
248,10
451,41
347,79
426,40
293,01
525,21
315,69
6262,39

Łąki

NieuŜytki

Sady

Lasy

Pozostałe

4

5

6

7

8

12,41
11,68
7,77
7,04
6,59
8,90
11,75
10,32
5,13
12,32
7,56
13,49
3,55
13,32
13,08
145,91

0,12
0,12
13,37
1,58
0,44
3,03
5,68
19,16
2,35
2,39
0,71
4,82
50,15
25,30
3,29
132,55

24,17
13,91
25,06
19,00
12,23
38,93
27,70
42,33
13,51
27,56
23,89
30,06
17,79
27,68
15,85
359,67

27,29
25,66
15,12
22,61
17,70
73,06
47,79
118,65
29,88
84,19
29,75
34,60
58,46
39,11
32,28
595,26

1,86
0,58
0,93
0,65
0,90
0,16
1,67
1,83
0,15
0,08
0,73
0,54
0,26
0,51
10,85

Ogółem
9
571,05
371,22
458,51
522,57
316,65
585,83
520,15
988,98
299,12
577,87
411,01
510,10
423,50
630,88
380,70
7268,14

Opracowanie: W. Frejlich na podstawie danych Urzędu Gminy Baćkowice

Produkcja roślinna i zwierzęca
W strukturze zasiewów dominują zboŜa. Na dalszych miejscach klasują się rośliny okopowe. Wynika to z przydatności gleb, warunków klimatycznych oraz opłacalności produkcji.
Powierzchnia zasiewów w gminie Baćkowice
Wyszczególnienie
ZboŜa ogółem:
w tym:
- pszenica
- Ŝyto
- jęczmień
- owies
- pszenŜyto

Ogółem
w ha
3062
1322
366
604
401
370

Ilość gospodarstw
1029
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345
494

885
346

Źródło: GUS Powszechny Spis Rolny 2002r.

Hodowla obejmuje głównie bydło i trzodę chlewną. Jest to konsekwencją struktury zasiewów i
udziału uŜytków zielonych w ogólnej ilości uŜytków rolnych jak równieŜ tradycją i brakiem moŜliwości
szybkiego przekwalifikowania produkcji.
Hodowla w gminie Baćkowice
Zwierzęta hodowlane
Bydło
- w tym krowy
Trzoda chlewna
- w tym lochy
Konie
Pnie pszczele
Króliki
Drób ogółem
- w tym drób kurzy

Ilość sztuk
4641
2700
3231
388
219
348
413
27373
19807

Ilość gospodarstw
844
814
386
181
171
21
99
782
b.d.

Źródło: GUS Powszechny Spis Rolny 2002r.

Rolnicy gospodarujący w gminie Baćkowice dysponują 761 ciągnikami rolniczymi, 46 samochodami cięŜarowymi, 87 kombajnami zboŜowymi, 65 kombajnami ziemniaczanymi i 72 kombajnami buraczanymi.
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Z uwagi na fakt, Ŝe gmina ma charakter typowo rolniczy, mało jest podmiotów gospodarczych
prowadzących inną działalność. Dominują usługi związane z obsługą rolnictwa oraz budownictwo. Główne rodzaje prowadzonej działalności to handel detaliczny, usługi budowlane, transport oraz małe zakłady
wytwarzające produkty z drewna.
Największymi zakładami w gminie są kopalnie odkrywkowe dolomitów. Zajmują się produkcją szerokiego asortymentu materiałów kamiennych dla budownictwa, w szczególności budownictwa drogowego.
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej w Gminie Baćkowice
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj działalności
Handel
Produkcja
Usługi budowlane
Transport
Hotelarstwo i restauracje
Pozostałe
Razem

Ilość podmiotów
51
16
24
18
3
45
157

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Baćkowice, maj 2008

Wśród podmiotów gospodarczych zdecydowanie przewaŜają małe placówki handlowe, oferujące
artykuły spoŜywcze i drobne usługi, zaspakajające najprostsze potrzeby mieszkańców.
Warto zauwaŜyć, Ŝe w gminie funkcjonują zakłady na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dwie największe, to Kopalnia Dolomitów w Piskrzynie i Kamieniołomu Świętokrzyskie we Wszachowie, zajmujące się wydobyciem kamienia.
Na terenie gminy jest tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne, choć warunki do ich rozwoju są
sprzyjające. Brak znaczących zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia czy hałas, duŜe
kompleksy leśnie, park krajobrazowy i szlaki turystyczne pozwalają na rekreacyjne wycieczki i spacery.
Zabytki kultury materialnej, pomniki przyrody stwarzają szansę na czynny wypoczynek. Po rozbudowie
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wybudowaniu ścieŜek pieszych czy rowerowych i aktywnej
promocji wydaje się moŜliwe przyciągnięcie turystów w ramach turystyki weekendowej.
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3.2. Ludność i kapitał społeczny
3.2.1. Demografia
Wielkość populacji w Gminie Baćkowice na przestrzeni 5 lat
Rok
2003
2004
2005
2006
2007

Liczba ludności
5 414
5 373
5 368
5 362
5 319

Źródło: Urząd Gminy Baćkowice - ewidencja ludności

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe corocznie następuje zmniejszanie się liczby mieszkańców
gminy, co jest spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, ale równieŜ nasilającą się migracją.
Wielkość populacji w gminie Baćkowice i zmiany w czasie
(stany na 31.12)
Rok

Liczba
ludności

Urodzenia

Zgony

Przyrost
naturalny

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Razem

5677
5664
5606
5492
5453
5406
5358
5322
5289
5282
5257
5211
x

55
72
61
53
54
58
45
37
44
45
51
40
615

75
68
66
66
75
72
69
63
71
52
68
68
813

- 20
4
-5
- 13
- 21
- 14
- 24
- 26
- 27
-7
- 17
- 28
x

Saldo migracji
(w ruchu
wewnętrznym)
- 24
- 19
- 53
- 25
- 18
- 34
- 24
- 10
-9
-1
-5
- 19
x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe od roku 1996 obserwuje się zmniejszanie się liczby mieszkańców gminy, co jest spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, ale równieŜ dość silną migracją.
Struktura wiekowa w gminie Baćkowice 2007
(liczba osób wg faktycznego miejsca zamieszkania)
Wiek
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-85
85 i więcej
Razem

Ilość męŜczyzn
114
158
185
215
212
212
189
155
186
198
206
161
80
94
215
24
2604

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Ilość kobiet
104
105
164
189
204
158
183
142
177
143
172
139
86
113
377
75
2531

Ogółem
218
263
349
404
416
370
372
297
363
341
378
300
166
207
592
99
5135
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Poziom wykształcenia
Wykształcenie mieszkańców gminy Baćkowice na podstawie danych zebranych podczas
Narodowego Spisu Powszechnego w 2002r.

Rodzaj wykształcenia
wyŜsze
policealne
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

Liczba osób
135
91
201
564
1122
1898
353

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Rolniczy charakter gminy widać równieŜ w poziomie wykształcenia jego mieszkańców. Prowadzący
gospodarstwa rolne najczęściej nie legitymują się wykształceniem rolniczym. PoniŜej przedstawiono rodzaj kwalifikacji rolniczych osób prowadzących gospodarstwa rolne.
Wykształcenie posiadaczy gospodarstw rolnych
Rodzaj wykształcenia

Liczba osób
5
63
169
276
588

wyŜsze rolnicze
średnie zawodowe rolnicze
zasadnicze zawodowe rolnicze
kurs rolniczy
brak wykształcenia rolniczego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

3.2.3 Warunki i jakość Ŝycia mieszkańców
Struktura rodzinna
Rodzaje gospodarstw domowych
Gospodarstwa domowe

Ilość
998
258
207
533
174
5
319
276
39
3
0
1496

jednorodzinne ogółem
jednorodzinne 2 osobowe
jednorodzinne 3 osobowe
jednorodzinne 4 i więcej osób
Dwurodzinne
trzy i więcej rodzinne
nierodzinne ogółem
nierodzinne 1 osobowe
nierodzinne 2 osobowe
nierodzinne 3 osobowe
nierodzinne 4 i więcej osobowe
Ogółem
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002

Informacja o dochodach samorządu ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Rok
Dochód w zł

2005
1650,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

2006
1821,98

2007
1863,17
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Sytuacja mieszkaniowa
Gminne zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
Izby
Powierzchnia m2

2005
12
34
771

2006
12
34
771

2007
12
34
771

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Biblioteki
Na terenie gminy funkcjonuje gminna biblioteka publiczna w Baćkowicach z filiami w Piórkowie
i Modliborzycach. Biblioteka sukcesywnie powiększa swój księgozbiór. Wg danych GUS w 2007r. w ich
zbiorach pozostawało 37.292 woluminów i zarejestrowanych było 761 czytelników. W ciągu roku z gminnego księgozbioru dokonano 22.239 wypoŜyczeń.
Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach dane na lata 205-2007
Biblioteki i filie
Pracownicy
Czytelnicy
Księgozbiór
WypoŜyczenia

2005
3
3
787
35.778
23.062

2006
3
3
803
36.519
23.420

2007
3
3
761
37.292
22.239

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

3.2.4. Oświata i wychowanie
Na terenie gminy na dzień 31.12.2008r. funkcjonuje sześć placówek oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Baćkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Modliborzycach,
- Szkoła Podstawowa w Piórkowie,
- Szkoła Podstawowa we Wszachowie;
- Gimnazjum Publiczne w Baćkowicach,
- Gminne Przedszkole w Baćkowicach.
Stan obiektów jest dość zróŜnicowany, zarówno pod względem posiadanego wyposaŜenia, jak i aktualnego stanu technicznego.
Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie
Liczba szkół podstawowych
Liczba oddziałów szkół podstawowych
Liczba uczniów w szkołach podstawowych
Liczba gimnazjów
Liczba oddziałów gimnazjum
Liczba uczniów gimnazjum
Razem uczniów
Przedszkola
Liczba wychowanków w przedszkolach
Liczba oddziałów „0”
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”

Ilość
5
25
390
1
9
252
642
1
58
1
28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie
Liczba szkół podstawowych
Liczba oddziałów szkół podstawowych
Liczba uczniów w szkołach podstawowych
Liczba gimnazjów
Liczba oddziałów gimnazjum
Liczba uczniów gimnazjum
Razem uczniów
Przedszkola
Liczba wychowanków w przedszkolach
Liczba oddziałów „0”
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Ilość
4
24
375
1
9
241
616
1
57
1
27
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Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wyszczególnienie
Liczba szkół podstawowych
Liczba oddziałów szkół podstawowych
Liczba uczniów w szkołach podstawowych
Liczba gimnazjów
Liczba oddziałów gimnazjum
Liczba uczniów gimnazjum
Razem uczniów
Przedszkola
Liczba wychowanków w przedszkolach
Liczba oddziałów „0”
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”

Ilość
4
24
352
1
9
237
589
1
46
1
30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Średnia liczba dzieci i oddziałów w szkołach gminy w latach 2005-2008
Rok szkolny
2005/2006
2006/2007
2007/2008

Liczba dzieci
642
616
589

Liczba oddziałów
34
33
33

Średnia liczba dzieci w oddziale
18,88
18,66
17,84

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDR.

Na terenie gminy nie ma szkół ponadgimnazjalnych. MłodzieŜ najczęściej kontynuuje naukę w
szkołach zlokalizowanych w Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, bądź Kielcach. Z ośrodków akademickich najczęściej wybierane, ze względu na bliską lokalizację oraz duŜy wybór szkół (uniwersytet, politechnika), są Kielce.
Na terenie gminy działa Uczniowski Klub Sportowy „Baćkowice”.
3.2.5. Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia na terenie gminy Baćkowice realizowana jest poprzez Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Baćkowicach oraz gabinet stomatologiczny zlokalizowany w zaadaptowanym pomieszczeniu Banku Spółdzielczego w Baćkowicach. Dodatkowo w Baćkowicach funkcjonuje drugi gabinet stomatologiczny, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Specjalistyczna opieka zdrowotna oraz leczenie
na poziomie szpitalnym realizowane są za pośrednictwem placówek ochrony zdrowia w pobliskim Opatowie.
Zaopatrzenie w leki zapewnia punkt apteczny w Baćkowicach.
Porady ogólnodostępne ogółem
Rok
Udzielone porady

2005
11.893

2006
11.833

2007
12.530

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDR

3.2.6. Kultura
Na terenie gminy Baćkowice brak jest domu kultury, który w sposób profesjonalny zaspokajałby
potrzeby mieszkańców w tej dziedzinie. BieŜąca działalność kulturalna prowadzona jest przy pomocy,
wyposaŜonej w niezbędny sprzęt i stałą obsługę, świetlicy w Baćkowicach. Natomiast działalność okresowa związana z imprezami plenerowymi prowadzona jest przez Urząd Gminy. Poza tym na terenie gminy znajduje się pięć budynków, wykorzystywanych jako świetlice wiejskie.
3.3. Analiza obszarów polityki społecznej
3.3.1. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna w gminie to działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w Baćkowicach
realizuje głównie zadania określone ustawami o:
- pomocy społecznej,
- świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej,
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umoŜliwienie osobom
i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych jednostki i rodziny
oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powinna w miarę
moŜliwości doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym naleŜy:
- Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- Udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego;
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
- Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
- Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- Praca socjalna;
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
lub mieszkaniach chronionych;
- Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- DoŜywianie dzieci;
- Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym
domu;
- Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
- Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej naleŜy:
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek
oraz pomocy w naturze;
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
- Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę naleŜy:
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (ustalanie uprawnień, rejestrowanie, opłacanie naleŜnych
składek, weryfikacja uprawnień, wyrejestrowywanie osób w ZUS),
- Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- Przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową
lub ekologiczną
- Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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Charakterystyka grup społecznych wymagających wsparcia
W Gminie Baćkowice zadania pomocy społecznej realizowane są poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym
się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, dotkniętych bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej
powierzchni i słabej klasie uŜytkowanych gruntów. Pomoc kierowana jest równieŜ do rodzin patologicznych, osób nieporadnych Ŝyciowo oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Pomoc społeczna angaŜuje znaczne środki pochodzące z gminnego budŜetu, które w innej sytuacji moŜna by przeznaczyć na
inwestycje prorozwojowe.
Udzielone wsparcie socjalne w zaleŜności od powodów trudnej sytuacji Ŝyciowej
Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub cięŜka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego:
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po opuszczeniu zakładu
karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

2005
7
0
0
53
52
70
50
47

Liczba rodzin
2006
6
1
0
44
44
70
54
34

2007
5
0
0
15
14
67
62
45

Liczba osób w rodzinach
2005
2006
2007
12
7
6
0
4
0
0
0
0
350
285
105
346
285
102
269
263
257
194
208
218
186
114
149

35

24

26

160

105

101

23
12
1
6
0

16
8
2
7
0

23
7
3
4
0

64
96
4
24
0

51
54
10
35
0

65
45
14
20
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1
0
0

0
1
0
0

0
2
0
0

0
5
0
0

0
3
0
0

0
2
0
0

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminie i zadania własne gminy w 2005 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe - ogółem
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe - ogółem
Bezrobocie
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
Posiłek dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w naturze
Pobyt w DPS

Liczba osób, którym
Liczba
przyznano decyzją
świadczeń
świadczenie
14
112
w tym przyznane dla osoby:
11
89
3
23
36
135
w tym przyznane z powodu:
25
101
7
19
4
15
201
19.088
6
2.366
148
x
3
25

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Kwota
świadczeń
w zł
39.235

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

14

26

34.864
4.371
28.000

11
3
36

11
15
122

20.637
5.038
2.326
29.617
42.004
41.940
32.813

25
7
4
96
6
98
3

78
31
13
540
7
388
3
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Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminie i zadania własne gminy w 2006 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe - ogółem
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe - ogółem
Bezrobocie
długotrwałej choroby
niepełne sprawności
Posiłek dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w naturze
Pobyt w DPS

Liczba osób, którym
Liczba
przyznano decyzją
świadczeń
świadczenie
16
152
w tym przyznane dla osoby:
16
152
0
0
39
153
w tym przyznane z powodu:
27
115
8
26
5
12
223
28.658
7
1.767
75
x
4
41

Kwota
świadczeń
w zł
59.743

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

16

16

59.743
0
35.860

16
0
39

16
0
151

26.858
6.491
2.511
43.016
32.682
42.921
52.452

27
8
5
103
7
73
4

102
32
18
578
7
283
4

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminie i zadania własne gminy w 2007 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe - ogółem
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie
Zasiłki okresowe - ogółem
bezrobocie
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
Posiłek dla dzieci
Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe i w naturze
Pobyt w DPS

Liczba osób, którym
Liczba
przyznano decyzją
świadczeń
świadczenie
15
144
w tym przyznane dla osoby:
15
144
0
0
41
172
w tym przyznane z powodu:
34
150
2
7
5
15
226
30.031
11
3.236
86
x
6
47

Kwota
świadczeń
w zł
60.426

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

15

15

60.426
0
41.604

15
0
41

15
0
159

35.165
2.406
4.033
48.784
49.956
51.916
65.044

34
3
5
109
11
82
6

123
15
21
589
14
325
6

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

3.3.2. Polityka prorodzinna
Świadczenia rodzinne
Oprócz zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baćkowicach realizuje równieŜ zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia
28 listopada 2003r., w skład których wchodzi wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wypłata
zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych.
Wypłacone w 2005 świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa.
Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Składki na ubezpieczenia
Razem
Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Liczba świadczeń
8.676
652
114
x
98
9.540

Kwota
(w pełnych złotych
622.388
93.888
47.432
x
20.453
784.161
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Wypłacone w 2006 świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Składki na ubezpieczenia
Razem

16.030
1.357
98
51
97
17.633

Kwota
(w pełnych złotych
1.025.116
199.683
40.600
51.000
8.456
1.324.855

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Wypłacone w 2007 świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budŜetu państwa.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
Składki na ubezpieczenia
Razem

15.249
1.352
82
33
112
16.828

Kwota
(w pełnych złotych
1.097.942
206.856
34.370
33.000
9.359
1.381.527

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Zaliczka alimentacyjna
Od 1 września 2005r. weszła w Ŝycie ustawa o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej.
PoniŜsza tabela przedstawia wysokość wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w przeciągu trzech
lat.
Zaliczka alimentacyjna
Rok
Wysokość w zł

2005
15.910

2006
52.022

2007
57.828

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

3.3.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
z późniejszymi zmianami art. 4 stanowi, Ŝe: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych gminy.
Zadania te w szczególności obejmują:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych, zakazu sprzedaŜy alkoholu nieletnim, nietrzeźwym lub pod zastaw.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ciałem inicjującym, opiniującym i
nadzorującym wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do zadań komisji naleŜy między innymi:
- konstruowanie projektu gminnego programu,
- wydawanie opinii w formie postanowień co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaŜy z uchwałami
rady gminy o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaŜy, podawania i spoŜywania napojów alkoholowych,
- podejmowanie działań zmierzających do poddawania się leczeniu odwykowemu osób uzaleŜnionych
od alkoholu,
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-

współpraca z biegłym sądowym w zakresie wydawania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu osób kierowanych na badanie,
- zapobieganie negatywnym następstwom naduŜywania alkoholu i ich usuwanie,
- współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie profilaktyki alkoholowej,
- działalność wychowawcza, edukacyjna i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrole realizacji i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przez podmioty prowadzące na
terenie gminy sprzedaŜy napojów alkoholowych. Z kaŜdej kontroli komisja sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występuje z wnioskiem do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia.
Cele Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy to:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej,
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy.
Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest
Urząd Gminy w Baćkowicach we współpracy z:
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baćkowicach,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Baćkowicach,
- Dyrektorami szkół znajdujących się na terenie gminy,
- Gminną Biblioteką Publiczną w Baćkowicach,
- Posterunkiem Policji w Baćkowicach,
- placówkami słuŜby zdrowia na terenie gminy.
3.3.4. Rynek pracy i bezrobocie
Rynek pracy
Zmiana systemu ekonomicznego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowała, Ŝe wielu mieszkańców Gminy nie odnalazło się w nowej rzeczywistości. Zarówno upadek przedsiębiorstw państwowych (GS), jak i zmiany w rolnictwie spowodowały pogłębienie zjawiska bezrobocia
i ukazanie zjawiska bezrobocia ukrytego.
Poziom bezrobocia
Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje
niewielką ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia. Poprawa sytuacji
na rynku pracy byłaby moŜliwa w wypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy i w pobliskich
miastach.
Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych w gminie jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to, Ŝe niemal 90 %
bezrobotnych nie jest juŜ uprawnionych do otrzymywania zasiłków.
Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.
Bezrobotni gminy Baćkowice stan na 01.10.2008
Ogółem

Kobiety

Z prawem do zasiłku

W wieku 18-44 lata

297

137

24

241

Zarejestrowani 12 m-cy
i dłuŜej
135

Źródło: Strona internetowa PUP w Opatowie (http://www.pup-opatow.pl/)

Struktura wiekowa osób bezrobotnych Gminy Baćkowice i okres pozostawania bez pracy
na dzień 31.12.2005r.
Podział
wiekowy
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
Ogółem

Liczba
bezrobotnych
ogółem
131
113
54
40
8
0
346

Liczba
bezrobotnych
kobiet
53
45
22
10
2
0
132

Źródło: Opracowanie PUP w Opatowie.

do 1 m-ca

1-3 m-ce

3-6 m-ce

6-12 m-cy

12-24 m-ce

Pow.
24 m-cy

5
5
4
0
0
0
14

30
18
6
5
0
0
59

26
10
3
5
1
0
45

22
10
3
5
1
0
41

21
12
12
8
1
0
54

27
58
26
17
5
0
133
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Jak wynika z powyŜszej analizy największą grupę osób stanowią długotrwale bezrobotni - 38,4 % ogółu
bezrobotnych. Bezrobocie długotrwałe najbardziej sprzyja występowaniu i utrwalaniu się patologicznych
zachowań.
W celu aktywowania bezrobotnych, współdziałania w zakresie uzyskania zatrudnienia, wyjścia z trudnej
sytuacji waŜna jest analiza osób bezrobotnych pod kątem wykształcenia.
Wykształcenie osób bezrobotnych w Gminie Baćkowice na dzień 31.12.2006r.,
a okres pozostawania bez pracy.
Wykształcenie
WyŜsze
Policealne i średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniŜej
Ogółem

Liczba
bezrobotnych
ogółem
12
14
44
139
79
346

Do 1 m-ca

1-3 m-ca

3-6 m-cy

6-12 m-cy

12-24 m-ce

Pow.
24 m-cy

2
4
1
7
0
14

3
17
14
16
9
59

3
10
7
18
7
45

3
10
8
14
6
41

1
13
4
26
10
54

0
18
10
58
47
133

Źródło: Opracowanie PUP w Opatowie.

Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby z zasadniczym zawodowym wykształceniem, stanowią
aŜ 40 % ogółu bezrobotnych, drugą liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŜej - 22,8 % ogółu bezrobotnych.
3.4. Identyfikacja zasobów i problemów społecznych
3.4.1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z prostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych.
Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony),
Opportunities (szansę), Threats (zagroŜenia).
PowyŜsze pojęcia naleŜy rozumieć następująco:
- Szansę - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.
- ZagroŜenia - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagroŜeń musi być brane pod uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.
- Mocne strony - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które w pozytywny sposób wyróŜniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno obiektywnie dane przez naturę
(np. liczba osób w wieku produkcyjnym) jak i być zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom
mobilności i przedsiębiorczości).
- Słabe strony - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych elementów.
Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego. Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać naleŜy, Ŝe w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.
Analiza SWOT została przygotowana podczas warsztatów przeprowadzonych w Gminie Baćkowice.
Wynik tych prac obrazują prezentowane zestawienia według wybranych kwestii społecznych:
-

Mocne strony
opieka społeczna
przedszkole, szkoła i biblioteka
zabytki
park krajobrazowy
zasoby lokalowe do rozwoju aktywności (Baćkowice
muzeum chleba w Piórkowie
zespoły taneczne i wokalne
wzrost poziomu wykształcenia
dobrze zaopatrzona biblioteka
dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna
pracownie komputerowe z dostępem do internetu
zdolna i chłonna wiedzy młodzieŜ

-

Słabe strony
brak współpracy
brak miejsc wspólnych spotkań
alkoholizm
brak samokrytyki
słabo rozwinięty dostęp do internetu i informacji
brak szkoleń - niski poziom świadomości
lider nie mający wsparcia wśród mieszkańców
słaba promocja gminy
przemoc w rodzinie
brak aktywności społecznej
brak zasobów lokalowych w innych miejscowościach
bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych
poziom opieki zdrowotnej
brak organizacji społecznych
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Szanse
rozwój świadomości
agroturystyka
powstawanie związków młodzieŜowych
rozwój aktywności społecznej (samozatrudnienia, spotkania)
powstanie zalewu w Nieskurzowie i basenu w Baćkowicach
potencjał leŜący w młodzieŜy i wśród osób starszych
rozwój organizacji społecznych
organizacja imprez cyklicznych
gminny ośrodek kultury wraz z przedstawicielem w sołectwach
szeroko zakrojona współpraca rodziców ze szkołą
brak nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjno-kulturalnego
spotkania klubów naukowo tematycznych z osobami kompetentnymi w danej dziedzinie
- szkoła językowa
-

-

Poz. 1200

brak wyspecjalizowanych pracowni przedmiotowych
brak specjalistów do rozwijania uzdolnień muzycznych
ograniczone środki na zajęcia pozalekcyjne
brak ofert do ciekawego spędzania wolnego czasu
ZagroŜenia
narkotyki
alkohol
bezrefleksyjne korzystanie z Internetu i telewizji
ubóstwo
przemoc w szkole i domu

3.4.2. Zasoby gminy oraz poziom integracji społecznej
Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy
W poniŜszej tabeli przedstawiono zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne Gminy Baćkowice.
Zasoby instytucjonalne
Lokalizacja
Cel działania
Baćkowice
Regulowanie funkcjonowania gminy.
Realizowanie zadań pomocy społecznej i związanych
Baćkowice
ze świadczeniami rodzinnymi.
Baćkowice, Piórków, Modliborzyce, Wszachów Edukacja dzieci i młodzieŜy.
Baćkowice
Edukacja dzieci i młodzieŜy.
Rozwój i propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
Biblioteka Publiczna
Baćkowice (filie: Modliborzyce i Piórków)
młodzieŜy i dorosłych.
Bank Spółdzielczy
Baćkowice
Realizacja usług bankowych.
Kościół
Baćkowice, Modliborzyce, Piórków
Pogłębianie wiary, integracja społeczeństwa.
Zasoby pozainstytucjonalne
Nazwa
Lokalizacja
Cel działania
Ochotnicza StraŜ PoŜarna Baćkowice, Wszachów, Piórków
Przeciwdziałanie zagroŜeniom poŜarowym.
Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, integracja młoUczniowski Klub Sportowy Baćkowice
dzieŜy i miłośników sportu.
Sala sportowa
Baćkowice
Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia.
Boisko
Baćkowice, Nieskurzów Nowy,
MoŜliwość integracji, wspólna zabawa poprzez sport.
Ośrodek Zdrowia
Baćkowice
Świadczenie usług zdrowotnych.
Koła Gospodyń Wiejskich Modliborzyce
Rozwijanie wspólnych pasji, integracja
Nazwa
Urząd Gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

Ściśle współpracują ze sobą Urząd Gminy, szkoły, ośrodek zdrowia. Pozytywne relacje są między
Urzędem Gminy, a wszystkimi zasobami instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi w gminie. Szkoły
współpracują między sobą, a takŜe z ośrodkiem zdrowia, biblioteką, Urzędem Gminy, OSP.
Uczestnicy warsztatów ocenili poziom integracji społecznej w skali od 1 do 6 na 3. Swoją ocenę
uzasadnili tym, Ŝe mało jest pozytywnych więzi pomiędzy mieszkańcami i rzadko podejmowane są
wspólne działania w zakresie spraw społecznych.
Czynniki sprzyjające integracji i korzyści z niej płynące
Aby poziom integracji między instytucjami oraz między instytucjami i społeczeństwem, a takŜe w
społeczeństwie był na przyzwoitym poziomie naleŜy zwrócić uwagę na czynniki sprzyjające integracji
oraz na korzyści z niej płynące.
Czynniki sprzyjające integracji to:
- Lubiani liderzy, z autorytetem, kreatywni, łatwo nawiązujący kontakt oraz dyspozycyjni,
- Organizowanie spotkań z mieszkańcami i cyklicznych imprez dla nich,
- Jasno sprecyzowane cele i kierunki oraz chęć do wspólnego działania,
- Świadomość korzyści wynikających z integracji.
Korzyści płynące z integracji to:
- Powrót do tradycyjnych metod zacieśniania stosunków międzyludzkich (spotkania, rozmowy) i kształtowania pozytywnych relacji,
- Aktywizacja społeczeństwa do działań dla własnego dobra,
- Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności wpływających na lepszą samoocenę mieszkańców,
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Wyrabianie umiejętności współpracy,
Kształtowanie pozytywnego systemu wartości,
Poznanie oczekiwań i potrzeb innych

3.4.3. Raport z badań ankietowych
Podstawą wszelkiej działalności praktycznej jest dobre zidentyfikowanie problemów społecznych
nękających mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieŜ, całe rodziny oraz ludzi starszych.
Identyfikacja problemów społecznych na terenie gminy została dokonana w oparciu o dokonane
badania ankietowe oraz podczas warsztatów mających na celu aktualizację GSRPS.
Jednym ze źródeł informacji o problemach i potrzebach gminy była ankieta przeprowadzona wśród
społeczności. Celem ankiety było zbadanie opinii mieszkańców gminy Baćkowice na temat ich sytuacji,
postrzegania problemów społeczno-gospodarczych oraz potrzeb mieszkańców gminy. Ankietyzację przeprowadzono w miesiącach wrzesień-październik 2008. Formularz ankiety został opracowany przez pana
Wiesława Frejlicha. Badaniu poddano 40 osób, co stanowi 1,32 % mieszkańców. Respondentów dobrano
w taki sposób aby zapewnić udział wszystkich grup społecznych.
Ankietę w większości wypełniały osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, emeryci, nielicznie były to osoby pracujące w sektorze publicznym.
Na podstawie ankiety uzyskano poniŜsze wyniki do kaŜdego pytania w %.
Jak oceniane są przez mieszkańców poszczególne czynniki decydujące o jakości Ŝycia w gminie:
1. Infrastruktura (drogi, sieć wodociągowa, obiekty publiczne):
- bardzo dobrze - 11 %,
- dobrze - 63 %,
- średnio (dostatecznie) - 26 %
- źle - 0 %,
- bardzo źle - 0 %.
2. Wizerunek i promocja gminy na zewnątrz:
- bardzo dobrze - 5 %,
- dobrze - 9 %,
- średnio (dostatecznie) - 68 %
- źle - 18 %,
- bardzo źle - 0 %.
3. śycie kulturalne gminy - ciekawe imprezy, festyny, moŜliwość spędzenia wolnego czasu:
- bardzo dobrze - 0 %,
- dobrze - 18 %,
- średnio (dostatecznie) - 23 %
- źle - 59 %,
- bardzo źle - 0 %.
4. Atrakcyjność gminy dla inwestorów i przedsiębiorców:
- bardzo dobrze - 5 %,
- dobrze - 9 %,
- średnio (dostatecznie) - 64 %
- źle - 22 %,
- bardzo źle - 0 %.
5. Czystość, porządek, ład przestrzenny:
- bardzo dobrze - 4 %,
- dobrze - 24 %,
- średnio (dostatecznie) - 64 %
- źle - 4 %,
- bardzo źle - 4 %.
6. Jakość opieki zdrowotnej:
- bardzo dobrze - 0 %,
- dobrze - 10 %,
- średnio (dostatecznie) - 48 %
- źle - 33 %,
- bardzo źle - 9 %.
7. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy:
- bardzo dobrze - 5 %,
- dobrze - 32 %,
- średnio (dostatecznie) - 45 %
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- źle - 13 %,
- bardzo źle - 5 %.
8. MoŜliwość uczenia się, kształcenia, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców:
- bardzo dobrze - 0 %,
- dobrze - 10 %,
- średnio (dostatecznie) - 43 %
- źle - 42 %,
- bardzo źle - 5 %.
9. Poziom pracowitości i zaradności mieszkańców:
- bardzo dobrze - 0 %,
- dobrze - 68 %,
- średnio (dostatecznie) - 27 %
- źle - 0 %,
- bardzo źle - 5 %.
10. Dostęp dzieci do szkoły:
- bardzo dobrze - 16 %,
- dobrze - 74 %,
- średnio (dostatecznie) - 5 %
- źle - 5 %,
- bardzo źle - 0 %.
Wnioski z ankiety
Po przeprowadzeniu badania zdefiniowano następujące problemy:
- konieczność poprawy wizerunku Gminy na „zewnątrz” i promocji jej zalet;
- podniesienie poziomu atrakcyjności gminy dla inwestorów i przedsiębiorców;
- poprawienie poziomu czystości, zaprowadzenie porządku i ładu przestrzennego, oraz problemy społeczne:
- konieczność oŜywienia Ŝycia kulturalnego w gminie i zapewnienia zaplecza dla takich działań;
- podniesienie poziomu jakości opieki zdrowotnej;
- zapewnienie moŜliwości samodoskonalenia się mieszkańców i podnoszenia ich kwalifikacji.
Badana grupa jest zainteresowana prowadzeniem działań angaŜujących społeczność lokalną do
wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.
3.4.4. Katalog problemów społecznych opracowany na warsztatach
Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad problemami społecznymi nękającymi Gminę Baćkowice.
Z problemów tych opracowano poniŜszy katalog strategicznych obszarów problemowych.
1. Słaby dostęp do moŜliwości rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego czasu
Uczestnicy wskazali, Ŝe bardzo waŜną grupą problemów są problemy związane z niemoŜnością zaspokajania potrzeb wyŜszych, rozwoju talentów, zainteresowań, udziału w kulturze i efektywnego spędzania
wolnego czasu. Gminę nękają problemy związane z brakiem instytucji kulturalnych, społecznych, sportowych dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. Głównym problemem w tym zakresie jest brak instytucji kulturalnej w centralnej miejscowości (Baćkowice) oraz jej filii działających w pozostałych wioskach Gminy.
Wskazano na istnienie bazy lokalowej w Baćkowicach i brak tejŜe w pozostałych wioskach. Podniesiono
kwestię konieczności przeprowadzenia remontów i adaptacji róŜnorakich pomieszczeń mogących spełniać rolę miejsc spotkań. W gminie nie ma świetlic integracyjnych, środowiskowych, które umoŜliwiłyby
spotkania integracyjne i spędzanie wolnego czasu róŜnym grupom mieszkańców, zwłaszcza dzieciom,
młodzieŜy i osobom starszym. Nie ma klubów seniora, słabo funkcjonują odradzające się Koła Gospodyń
Wiejskich. Zupełnie zaniknęła tradycyjna, kulturalna rola Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Brak jest takŜe róŜnorodnych form organizacji młodzieŜowych oraz miejsc zabaw dla małych dzieci (place zabaw).
2. ZagroŜenie wykluczeniem społecznym
NajwaŜniejszym problemem powiązanym z wykluczeniem społecznym jest bezrobocie. Zwrócono
uwagę na fakt, Ŝe lokalny rynek pracy jest bardzo ubogi, jest niewiele przedsiębiorstw, a istniejące zatrudniają maksymalna ilość pracowników. Nie ma teŜ w pobliŜu duŜych miast, a co za tym idzie duŜych
zakładów pracy. Podjęcie zatrudnienia często wiąŜe się z koniecznością dojazdów, co przy stanie komunikacji publicznej na terenie powiatu, czy nawet województwa, jest kłopotliwe. Uczestnicy zaznaczyli, Ŝe
obecnie przyczyny bezrobocia to przede wszystkim niechęć do podejmowania legalnej pracy i wysoki
poziom uzaleŜnienia całych rodzin klientów pomocy społecznej od tej formy pomocy. Uczestnicy zaak-
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centowali niskie kwalifikacje mieszkańców, a takŜe rozwój tzw. „szarej strefy”, w tym problem osób pracujących nielegalnie za granicą. Przedstawiciele OPS wskazali, Ŝe osoby długotrwale bezrobotne cechuje
postawa roszczeniowa, wygórowane oczekiwania wobec pracy i pracodawcy, mimo braku posiadania
wykształcenia i kwalifikacji. Utrata pracy, przejście na zasiłek, utrata zasiłku prowadzi do ubóstwa ze
wszystkimi jego konsekwencjami, prowadzi do potrzeby korzystania z pomocy społecznej.
Bezrobocie jest często w rodzinie czynnikiem konfliktogennym, nasilającym patologie społeczne
takie jak naduŜywanie alkoholu, zdobywanie środków pienięŜnych nielegalnymi sposobami takŜe przez
osoby nieletnie z rodzin dotkniętych bezrobociem (kradzieŜe), powoduje eskalację zachowań agresywnych wobec najbliŜszych (przemoc domowa), izolację społeczną danej rodziny. Alkoholizm to kolejny
bardzo waŜny problem zaznaczony przez uczestników warsztatów. Problem alkoholizmu dotyczy zwłaszcza męŜczyzn.
Uczestnicy zaznaczyli Ŝe bardzo waŜnym zagadnieniem, z którym naleŜy się uporać jest bierność,
wyuczona bezradność, a takŜe postawy roszczeniowe klientów pomocy społecznej. Wskazali na nieefektywność systemu, który w małym stopniu aktywizuje klientów, jedynie doraźnie zaspokajając potrzeby
poprzez przyznawanie świadczeń pienięŜnych, zamiast dawania narzędzi do poprawy własnej sytuacji.
3. Słabe przystosowanie rolników do zmian zachodzących w otoczeniu
Gmina Baćkowice jest gminą rolniczą, dlatego temat kłopotów rolników był jednym z poruszanych.
Problemem okazuje się być fakt, Ŝe małe, niewyspecjalizowane gospodarstwa nie pozwalają na uzyskanie godziwego zarobku i uzyskanie lepszego statusu materialnego. Niestety, w gminie Baćkowice dominuje właśnie taki typ gospodarstw. Lęk przed zmianą, niechęć do przekwalifikowania, niskie kwalifikacje
rolników, niski poziom zainteresowania ze strony ludzi młodych pozostaniem na gospodarstwach sprawia, Ŝe rolnicy postrzegają swoją sytuację jako bardzo niepewną. Strach przed zmianami i wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w swoich gospodarstwach pogłębią wspomnianą niepewność. Uczestnicy wskazali na brak moŜliwości podniesienie kwalifikacji przez mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem właśnie rolników. Co prawda okoliczne ośrodki doradztwa proponują pomoc, ale częstokroć nie
trafia ona do beneficjentów, gdyŜ tych nie stać na dojazd na szkolenia lub nie mogą wygospodarować na
nie czasu. Zapewnienie takich moŜliwości na miejscu zmieniłoby tą sytuację.
4. Niski poziom aktywności, aspiracji i przedsiębiorczości mieszkańców
Uczestnicy warsztatów wskazali na wysoki poziom obojętności społecznej i niski poziom aktywności i zaangaŜowania mieszkańców do działania na rzecz siebie i innych. Problem ten wynika z powielania
wyniesionych z domu nawyków, które z pokolenia na pokolenie pogłębiają niechęć do spotkań, rozmów,
działań i ogólnie pojętej integracji. Brak miejsc do zabawy dla najmłodszych i moŜliwości rozwijania zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy poza systemem szkolnym, dla starszych dzieci, powoduje Ŝe w najbardziej intensywnym okresie rozwoju są one pozbawione spotkań w grupie rówieśniczej i szans na poznanie umiejętności kreowania pozytywnych relacji z innymi oraz podniesienie, poprzez dostęp do szeroko pojętej kultury, własnej samooceny. Wśród starszych dzieci i młodzieŜy obserwuje się małe zainteresowanie dodatkowymi zajęciami, uczestnictwem w Ŝyciu społecznym i kulturalnym. Jedną z przyczyn
tego stanu rzeczy jest niski poziom świadomości rodziców. Rodzice nie rozbudzają ambicji i pasji swoich
dzieci, co sprawia, Ŝe dzieci i młodzieŜ zaprzestają stawiania sobie wyzwań i osiągania ambitnych celów.
Młodzi ludzie nie mając skąd czerpać wzorców postępowania, nie umieją zadbać o zapewnienie sobie
moŜliwości poŜytecznego zagospodarowania wolnego czasu, dbając jedynie o jego „zabicie” (TV, komputer). Młodzi ludzie nie są przedsiębiorczy, nie potrafią brać własnych spraw we własne ręce, a nawet w
przypadku podsunięcia pomysłu, nie potrafią go rozwinąć i pilotować. Mieszkańcy mają niską samoocenę, wynikającą z kompleksów dotyczących wiejskiego pochodzenia, poziomu wykształcenia itp.
5. Niski poziom rozwoju mechanizmów obywatelskich, słaba świadomość społeczna, integracja i informacja
Uczestnicy wskazali, Ŝe mieszkańcy, poza okazjonalnymi spotkaniami rodzinnymi, czy sąsiedzkimi,
prawie w ogóle się nie spotykają, nie organizując spotkań towarzyskich, integracyjnych, edukacyjnych,
samopomocowych, nie animują Ŝycia społecznego. Jako przyczynę określili z jednej strony brak zaplecza
instytucjonalnego (poza miejscowością Baćkowice, posiadającą świetlicę) i słabą ofertę w sferze kultury i
rozrywki, z drugiej strony podkreślili brak organizatorów, animatorów, liderów, którzy byliby gotowi zająć
się organizacją Ŝycia społecznego w gminie i mieli ku temu wystarczające kompetencje oraz autorytet, a
takŜe wystarczająco duŜe poparcie społeczne. Nie ma systemu wsparcia dla ludzi, którzy chcą działać dla
lokalnej społeczności. Sami zainteresowani są zaś bardzo często krytykowani i podejrzewani o ukrytą
interesowność przez współmieszkańców. Taka atmosfera wynika z niskiego poziomu zaufania społecznego i integracji społecznej oraz zupełnie nie sprzyja tworzeniu się nowych inicjatyw i nowej jakości w Ŝyciu
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społecznym. Ponadto mieszkańcy nie mają wiedzy na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na
realizację swoich pomysłów dotyczących poprawy jakości Ŝycia społecznego. Uczestnicy warsztatów
wspomnieli o potrzebie przeprowadzenia szkoleń poszerzających wiedzę dotyczącą kwestii finansowania
tego typu inicjatyw. Ponadto wskazali na fakt słabego przepływu informacji w gminie, zarówno między
władzą samorządową i mieszkańcami, jak równieŜ pomiędzy poszczególnymi sołectwami i wsiami na
terenie gminy.
IV. Kierunki rozwoju Gminy Baćkowice
4.1. Strategiczne kierunki rozwoju gminy
4.1.1. Informacje o kompleksowym dokumencie rozwoju gminy
Najistotniejszym dokumentem, w którym zapisane są kierunki działań władz gminy w celu osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju gminy w aspektach społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym,
energetycznym jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baćkowice na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę
Gminy w Baćkowicach Uchwałą nr XV/75/2004 z dnia 28 lipca 2004 roku.
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o kluczowym znaczeniu strategicznym i planistycznym
dla gminy.
4.1.2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowym dokumencie dotyczącym gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baćkowice na lata 2007-2013 uwzględnia w swej treści cel nadrzędny gminy, czyli „Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Gminy oraz tworzenie warunków dla
stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego”.
Zawarte równieŜ dziewięć celów strategicznych tj.:
1. Tworzenie atmosfery współpracy na rzecz rozwoju gminy.
2. Stworzenie gminnego systemu informacji.
3. Promocja Gminy.
4. Restrukturyzacja rolnictwa.
5. Rolnictwo ekologiczne.
6. Opracowanie kompleksowego programu ekorozwoju gminy.
7. Rozwój turystyki i agroturystyki.
8. Rozwój infrastruktury technicznej.
9. Rozwój przedsiębiorczości.
4.1.3. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy
Do strategicznych dokumentów dotyczących Gminy naleŜy:
1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baćkowice na lata 2007-2013.
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Baćkowice na lata 2006-2016.
4.2. Wizja
4.2.1. Wizja rozwoju gminy w perspektywie czasowej
Podczas trwania trzecich warsztatów aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, została wypracowana wizja poŜądanego stopnia rozwoju.
Gmina Baćkowice to gmina nowoczesna, radosna, z którą mieszkańcy identyfikują się i zajmują się
jej sprawami. Posiadająca grupę liderów, którzy koordynują działania integracyjne i pozyskują środki na
ich realizację. To gmina, w której ludzie nie boją się spotykać, działać i potrafią wykazać inicjatywę. Gmina przyszłości zapewnia wszystkim mieszkańcom dobrą pracę, opiekę zdrowotną i godne warunki Ŝycia.
Jest atrakcyjna turystycznie i wykorzystuje swoje walory w tym zakresie. Ma rozwiniętą bazę sportoworekreacyjną i posiada centrum kulturalne dysponujące wyszkoloną kadrą i placówkami w miejscowościach ościennych.
4.2.2. Wizja ładu społecznego
Osiągnięcie wizji ładu społecznego, bez pobudzenia inicjatyw, które pomogą w rozwiązywaniu zagroŜeń, nie jest moŜliwe. Dlatego trzeba zapewnić warunki sprzyjające właściwemu wychowaniu dzieci i
młodzieŜy, bo to tą grupę trzeba brać pod uwagę, jako „przyszłość” gminy. NaleŜy uzmysławiać ludziom,
Ŝe gdzie indziej z powodzeniem realizuje się tzw. „dobre praktyki”. Wyjazdy, szkolenia, moŜliwość naocznego przekonania się o czyimś sukcesie, powinny mobilizować do działania, a udzielanie doradztwa i
wsparcia pomóc w realizacji pomysłów. JeŜeli społeczeństwo osiągnie stan samoakceptacji i stanie się
bardziej aktywne, zmniejszą się zagroŜenia wskazane przy budowaniu niniejszej strategii.
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Problemy, które wymagają najpilniejszego rozwiązania to: słaby dostęp do moŜliwości rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego czasu (brak świetlic, placów zabaw), zagroŜenie wykluczeniem społecznym (bezrobocie, nieodpowiednie kwalifikacje, zbyt wygórowane wymagania), problemy rolników
(poczucie niepewności oraz niechęć do zmian), niski poziom aktywności, aspiracji i przedsiębiorczości
mieszkańców (brak pomysłów na Ŝycie, niechęć do działania, niska samoocena), niski poziom rozwoju
mechanizmów obywatelskich, słaba świadomość społeczna, integracja i informacja (niski przepływ informacji, obojętność społeczeństwa i brak zaangaŜowania, brak spotkań towarzyskich, integracyjnych,
edukacyjnych, samopomocowych).
Wypracowanie ładu społecznego i pokonanie przeszkód stojących na drodze ku temu (małe zaangaŜowanie społeczeństwa, brak liderów, brak środków finansowych), umoŜliwi zrównowaŜony rozwój
wszystkim mieszkańcom gminy Baćkowice oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup zagroŜonych marginalizacją.
4.3. Cele strategiczne Gminy Baćkowice na lata 2008-2015
4.3.1. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
Po analizie zasobów i problemów w gminie Baćkowice, określono cele strategiczne, a dalej, cele
operacyjne i kierunki działań w gminie. Cele strategiczne wynikają ze zidentyfikowanych problemowych
obszarów strategicznych, projektują zmianę społeczną oraz wyznaczają kierunki rozwoju społecznego.
Cel strategiczny 1: Poprawa jakości Ŝycia społeczno-kulturalnego, rozwoju zainteresowań oraz moŜliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy
Cel operacyjny 1: Zorganizowanie zaplecza instytucjonalnego umoŜliwiającego rozbudzanie i realizację
zainteresowań
Działanie:
- Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć w szkołach na terenie gminy;
- Tworzenie kółek zainteresowań, klubów (np. seniora), zespołów i miejsc spotkań dla nich oraz wspieranie ich rozwoju;
- Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich, nowych grup nieformalnych i stowarzyszeń społecznych, kulturalnych i sportowych;
- UmoŜliwienie skorzystania z ofert instytucji zlokalizowanych w pobliskich miastach;
- Poszerzanie oferty kulturalnej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
Cel operacyjny 2: Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców
Działanie:
- Organizowanie imprez kulturalnych (np. festynów, koncertów, przedstawień) dla społeczności;
- Organizowanie wyjazdów do opery, teatru, kina, na koncerty;
- Organizowanie warsztatów np. muzycznych, teatralnych, poetyckich, kulinarnych i innych, dla róŜnych grup wiekowych,
- Organizowanie spotkań z artystami (np. wieczorki poetyckie, spotkanie autorskie);
- Wzbogacenie zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej (np. o multimedia) i animowanie działań z nią
związanych (np. powstanie Dyskusyjnego Klubu KsiąŜki),
- Kultywowanie tradycji i rozwijanie twórczości ludowej.
Cel operacyjny 3: Zwiększenie udziału zajęć sportowo-rekreacyjnych w spędzaniu wolnego czasu
Działanie:
- Organizowanie zajęć sportowych, rajdów rowerowych i pieszych;
- Organizowanie cyklicznych, wspólnych biegów i innych form masowych imprez sportowych;
- Organizowanie zawodów i innych form rywalizacji sportowych dla mieszkańców;
- Organizowanie turniejów dla dzieci i dorosłych.
Cel strategiczny nr 2: Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego
PowyŜszy cel ma za zadanie tworzyć warunki aktywnej walki ze skutkami bezrobocia. Ma pomóc
promować aktywność i przedsiębiorczość oraz nauczyć tzw. brania spraw w swoje ręce. Ma pomóc
wzmocnić poczucie wiary w siebie i podnieść samoocenę, a w rezultacie wyjść z obszaru wykluczenia
społecznego.
Cel operacyjny 1: Unowocześnienie metod realizowania polityki społecznej w gminie
Działania:
- Unowocześnienie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji pracowników OPS w Baćkowicach;
- Udział osób zatrudnionych OPS w szkoleniach, kursach, warsztatach,
- Współpraca OPS z organizacjami społecznymi i koordynacja wspólnie podejmowanych działań;
- Wymiana doświadczeń z innymi Ośrodkami i pozyskiwanie od nich pozytywnych wzorców.
Cel operacyjny 2: Zwiększenie motywacji i podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
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Działania:
- Zawieranie kontraktów socjalnych z klientami pomocy społecznej;
- Organizowanie kursów zawodowych pozwalających na podniesienie, aktualizację lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
- Organizowanie poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego;
- UmoŜliwienie podjęcia pracy matkom z małymi dziećmi i rodzicom z rodzin wielodzietnych.
Cel operacyjny 3: Aktywizacja i zwiększenie moŜliwości „powrotu” do społeczeństwa osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym
Działania:
- Pomoc osobom uzaleŜnionym od wsparcia OPS w przezwycięŜeniu postawy roszczeniowej;
- Pomoc na rzecz rodzin z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego;
- Pomoc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci w przełamywaniu zagroŜeń wykluczeniem;
- Prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie przystosowania do pracy i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, usuwanie barier dla tychŜe osób i wspieranie akcji promowania ich twórczości;
- Pomoc osobom uzaleŜnionym;
- Zapewnienie osobom potrzebującym pomocy terapeutycznej;
- Wyrównywanie szans edukacyjnych osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym;
- Wspieranie programów lokalnej aktywności;
- UmoŜliwienie edukowania osób dorosłych.
Cel operacyjny 4: Podniesienie poziomu profilaktyki i leczenia uzaleŜnień
Działania:
- Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzaleŜnionych od alkoholu i ich rodzin;
- Współpraca z Poradnią Odwykową w Opatowie w zakresie kierowania osób uzaleŜnionych na leczenie lub badanie biegłego w zakresie uzaleŜnienia;
- Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z realizacją programów edukacyjno-profilaktycznych
dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu;
- Realizacja programów profilaktycznych w szkołach,
- Organizowanie imprez kulturalno-sportowych promujących zdrowy, wolny od nałogów styl Ŝycia,
- Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pielęgniarek środowiskowych, sprzedawców napojów alkoholowych
- Kampania na rzecz przestrzegania prawa przez podmioty zajmujące się sprzedaŜą alkoholu na terenie
gminy,
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Cel strategiczny 3: Podniesienie poziomu aspiracji i przedsiębiorczości mieszkańców
Cel operacyjny 1: Zwiększenie poziomu aspiracji dzieci i młodzieŜy
Działanie:
- Rozpoznanie wśród dzieci i młodzieŜy potrzeb w zakresie rozwoju ich zainteresowań i talentów;
- Wspieranie działań grup młodzieŜowych,
- Organizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- Organizowanie spotkań z osobami waŜnymi dla dzieci i młodzieŜy (autorytety, idole);
- Organizowanie szkoleń i doradztwa dla młodzieŜy,
- Organizowanie warsztatów, konkursów, olimpiad, festiwali i przeglądów dokonań dziecięcych i młodzieŜowych.
Cel operacyjny 2: Podniesienie kwalifikacji, stopnia przedsiębiorczości i samooceny mieszkańców
Działania:
- Organizowanie szkoleń, doradztwa i wsparcia dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej;
- Wcielanie w Ŝycie pomysłów na przedsiębiorczość pozyskanych dzięki kontaktom i wizytom studyjnym w innych gminach i krajach;
- Organizacja zajęć z autoprezentacji, motywacyjnych, ze zdolności potrzebnych do kierowania grupą i
innych umiejętności psychospołecznych;
- Korzystanie z bazy dobrych praktyk;
- Poprawienie dostępności nowych metod nauczanie (e-learning) i do Internetu jako źródła wiedzy;
- Utworzenie doradztwa dla początkujących przedsiębiorców.
Cel strategiczny 4: Zwiększenie poziomu integracji społecznej i podniesienie świadomości społecznej
mieszkańców
Cel operacyjny 1: Rozwój inicjatyw społecznych i wyłonienie lokalnych liderów.
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Działanie:
- Organizowanie warsztatów i doradztwa z zakresu działalności społecznej, zakładania stowarzyszeń,
mobilizowania ludzi do działania;
- Szkolenie liderów społecznych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (z funduszy krajowych i zagranicznych) na realizację pomysłów poprawiających jakość Ŝycia społeczno-kulturalnego i rozwiązywanie problemów społecznych;
- Usprawnienie dostępu do informacji publicznej;
- Stworzenie gminnego centrum aktywności lokalnej.
Cel operacyjny 2: Usprawnienie procesów integracji społecznej na terenie gminy
Działanie:
- Wspieranie tworzenia nowych stowarzyszeń i grup nieformalnych na terenie gminy;
- Wspieranie tworzenia parnerstw lokalnych i tworzenia przez nie wspólnych projektów;
- Współpraca i usprawnienie komunikacji między istniejącymi instytucjami;
- Organizowanie warsztatów podnoszących umiejętności komunikacyjne, interpersonalne,
- Stworzenie portalu internetowego, umoŜliwiającego dostęp do informacji, wymianę opinii i konsultacje społeczne.
4.3.2. System realizacji GSRPS w gminie Baćkowice

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.

Cel strategiczny I
Poprawa jakości Ŝycia społeczno-kulturalnego, rozwoju zainteresowań oraz moŜliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Gminy
Cel operacyjny 1
Zorganizowanie zaplecza instytucjonalnego umoŜliwiającego rozbudzanie i realizację zainteresowań
Termin
Wskaźniki
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy /Partnerzy
realizacji
Ilość godzin,
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Szkoły
2009-2015
liczba uczestników
Ilość powstałych kół/klubów,
Tworzenie kół zainteresowań i klubów
Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne
2009-2015
liczba uczestników
Ilość powstałych grup,
Tworzenie grup tanecznych
Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne
2009-2015
liczba uczestników
Ilość powstałych stowarzyszeń,
Tworzenie stowarzyszeń
Liderzy lokalni
2009-2015
rodzaj działalności,
ilość uczestników
Poszerzenie i wsparcie działalności OSP
Rodzaj działalności,
OSP i KGW
2009-2015
i KGW
liczba uczestników
Cel operacyjny 2
Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Urząd Gminy/ Gminna Biblioteka Publiczna/ organizacje
Ilość imprez, częstotliwość,
Organizowanie imprez kulturalnych
2009-2015
pozarządowe/ grupy nieformalne
ilość uczestników
Ilość wyjazdów, miejsce wyjazdu,
Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, itd. Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne
2009-2015
ilość uczestników
Organizowanie warsztatów z róŜnych dzieIlość warsztatów, tematyka,
Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne
2009-2015
dzin Ŝycia
ilość uczestników
Gminna Biblioteka Publiczna/ organizacje pozarządowe/
Ilość spotkań, tematyka,
2009-2015
Organizowanie spotkań z artystami
grupy nieformalne
ilość uczestników
Kultywowanie tradycji i rozwijanie twórczoIlość zespołów ludowych,
KGW/ Muzeum Chleba w Piórkowie/ Urząd Gminy
2009-2015
ści ludowej
ilość osób/ zwiedzających
Cel operacyjny 3
Zwiększenie udziału zajęć sportowo-rekreacyjnych w spędzaniu wolnego czasu
Termin
Wskaźniki
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy /Partnerzy
realizacji
Organizowanie zajęć sportowych, rajdów Szkoły/ organizacje pozarządowe/ UKS „Baćkowice”/ grupy
Ilość zajęć/ rajdów,
2009-2015
pieszych i rowerowych
nieformalne
ilość uczestników
Organizowanie cyklicznych imprez sporto- Szkoły/ organizacje pozarządowe/ UKS „Baćkowice”/ grupy
Ilość imprez, częstotliwość,
2009-2015
wych
nieformalne
ilość uczestników
Organizowanie zawodów dla dzieci i mło- Szkoły/organizacje pozarządowe/ UKS „Baćkowice”/ grupy
Ilość odbytych zawodów, rodzaj,
2009-2015
dzieŜy
nieformalne
ilość uczestników
Cel strategiczny II
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
Cel operacyjny 1
Unowocześnienie metod realizowania polityki społecznej w gminie
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Liczba i rodzaj szkoleń, liczba
Szkolenia dla pracowników OPS
OPS/ organizacje zewnętrzne
2009-2015
pracowników OPS
uczestniczących w szkoleniach
Cel operacyjny 2
Zwiększenie motywacji i podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji

1. Zawieranie kontraktów socjalnych

OPS

2009-2015

2. Organizowanie kursów i warsztatów dla
PUP Opatów/ Urząd Gminy/ szkoły/ OPS/ organizacje pozarządowe
bezrobotnych

2009-2015

3. Poradnictwo psychologiczne

2009-2015

OPS/ Urząd Gminy

Liczba zawartych kontraktów,
liczba beneficjentów
Liczba przeprowadzonych kursów,
warsztatów, liczba uczestników
Ilość udzielonych porad; liczba
korzystających z porad
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Cel operacyjny 3
Aktywizacja i zwiększenie moŜliwości „powrotu” do społeczeństwa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
realizacji
1. Pomoc w aktywizacji klientów OPS

OPS/ PUP Opatów/ organizacje zewnętrzne

2009-2015

2. Pomoc w aktywizacji i przeciwdziałaniu wyOPS/ Urząd Gminy/ PFRON/ organizacje zewnętrzne
kluczeniu osób niepełnosprawnych

2009-2015

3. Pomoc terapeutyczna

2009-2015

OPS/ GKRPA

4. Edukacja osób zagroŜonych wykluczeniem
Szkoły/ OPS/ organizacje pozarządowe
społecznym
Cel operacyjny 4
Podniesienie poziomu profilaktyki i leczenia uzaleŜnień
Przykładowe działania/zadania

2009-2015

Termin
realizacji

Realizatorzy/Partnerzy

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzaGKRPA
leŜnionych
2. Współpraca z Poradnią Odwykową w OpaPO w Opatowie/ GKRPA
towie
3. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego z realizacją programów edukacyjno- GKRPA/ OPS/ szkoły
profilaktycznych

2009-2015
2009-2015

Wskaźniki

Rodzaje pomocy,
liczba osób.
Rodzaje pomocy,
liczba osób.
Ilość seansów,
liczba korzystających
Rodzaj edukacji, liczba uczestników działań edukacyjnych

Wskaźniki
Rodzaj porad,
ilość korzystających.
Rodzaj porad, ilość badanych/
skierowanych na leczenie.

2009-2015

Ilość wycieczek/ turnusów,
ilość uczestników

4. Organizowanie imprez promujących zdrowy
Urząd Gminy/ GKRPA/ szkoły/ organizacje pozarządowe
tryb Ŝycia

2009-2015

Ilość imprez, ilość uczestników,
poziom wiedzy o zdrowym
trybie Ŝycia

5. Organizowanie szkoleń oraz kampanii na
rzecz przestrzegania prawa przez podmioty
Urząd Gminy/ GKRPA
zajmujące się sprzedaŜą alkoholu na terenie
gminy

2009-2015

Ilość szkoleń,
ilość uczestników.

6. Przeciwdziałanie przemocy

2009-2015

Ilość interwencji,
ilość Niebieskich Kart

OPS/ GKRPA/ Posterunek Policji

Cel strategiczny III
Podniesienie poziomu aspiracji i przedsiębiorczości mieszkańców
Cel operacyjny 1
Zwiększenie poziomu aspiracji dzieci i młodzieŜy

Szkoły

Termin
realizacji
2009-2015

2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

Szkoły/ organizacje pozarządowe/ grupy nieformalne

2009-2015

3. Organizowanie spotkań dla młodzieŜy

Szkoły/ organizacje pozarządowe

2009-2015

4. Organizowanie konkursów,
dokonań dzieci i młodzieŜy

Szkoły/ organizacje pozarządowe

2009-2015

Przykładowe działania/zadania
1. Rozpoznawanie talentów i ich wspieranie

i

przeglądów

Realizatorzy/Partnerzy

Cel operacyjny 2
Podniesienie kwalifikacji, stopnia przedsiębiorczości i samooceny mieszkańców
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy /Partnerzy
realizacji
1. Organizowanie szkoleń dla chcących rozpo- Urząd Gminy /szkoły/ organizacje pozarządowe/ firmy
2009-2015
cząć działalność gosp.
zewnętrzne
2. Kontakty i wizyty studyjne w innych gminach Urząd Gminy/ organizacje pozarządowe/firmy zewnętrzne
2009-2015
i krajach.
3. Organizacja zajęć z autoprezentacji, motywaSzkoły/ organizacje pozarządowe/ firmy zewnętrzne
2009-2015
cyjnych, itp.;
Poprawienie dostępności nowych metod nauczanie (e-learning) i do Internetu jako źródła Szkoły/ organizacje pozarządowe/ firmy zewnętrzne
2009-2015
wiedzy
Utworzenie doradztwa dla początkujących przedUrząd Gminy/ szkoły/ organizacje pozarządowe
2009-2015
siębiorców.
Cel strategiczny IV
Zwiększenie poziomu integracji społecznej i podniesienie świadomości społecznej mieszkańców
Cel operacyjny 1
Rozwój inicjatyw społecznych i wyłonienie lokalnych liderów.
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy /Partnerzy
realizacji
1. Organizowanie warsztatów i doradztwa z
OPS/ Urząd Gminy/ szkoły/ organizacje zewnętrzne
2009-2015
zakresu działalności społecznej.
2. Szkolenie liderów społecznych.
3. Stworzenie
lokalnej.

gminnego

centrum

aktywności

Urząd Gminy/ szkoły/ organizacje zewnętrzne

2009-2015

OPS/ Urząd Gminy/ organizacje zewnętrzne

2009-2015

Wskaźniki
Ilość osób utalentowanych.
Ilość zajęć, częstotliwość,
ilość uczestników.
Ilość spotkań, częstotliwość,
ilość uczestników.
Ilość olimpiad, konkursów,
festiwali, ilość uczestników

Wskaźniki
Ilość uczestników, rodzaj szkoleń,
ilość powstałych firm
Ilość wizyt, ilość uczestników,
rodzaj pozyskanych rozwiązań
Ilość uczestników, rodzaj zajęć,
ilość powstałych firm
Ilość uczniów kształconych
na odległość.
Ilość i rodzaj porad,
ilość korzystających z doradztwa

Wskaźniki
Ilość osób korzystających z porad
i ilość podjętych przez nich działań
Ilość szkoleń, ilość uczestników, ilość
stworzonych projektów
Ilość osób korzystających z wsparcia i
ilość podjętych przez nich działań

Cel operacyjny 2
Usprawnienie procesów integracji społecznej na terenie gminy.
Termin
realizacji

Wskaźniki

OPS/ Urząd Gminy/ szkoły

2009-2015

Ilość stowarzyszeń/grup.

Urząd Gminy/ szkoły/ grupy nieformalne/ organizacje
pozarządowe

2009-2015

Ilość partnerstw i projektów.

Przykładowe działania/zadania

Realizatorzy /Partnerzy

1. Wspieranie tworzenia nowych stowarzyszeń
i grup nieformalnych na terenie gminy.
2. Wspieranie tworzenia partnerstw lokalnych i
tworzenia przez nie wspólnych projektów
3. Organizowanie warsztatów podnoszących
umiejętności komunikacyjne, interpersonalne

OPS/ szkoły/ organizacje pozarządowe

2009-2015

4. Utworzenie portalu internetowego.

Gmina/Szkoły/ organizacje pozarządowe

2009-2015

Ilość osób,
ilość i rodzaj warsztatów.
Ilość osób odpowiedzialnych
za funkcjonowanie portalu,
ilość wejść na stronę.
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V. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja GSRPS w gminie Baćkowice
5.1.

Zarządzanie realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie zarządzał Zespół Zarządzający składający się z m.in. pracowników UG, kierownika OPS, radnych, przedstawiciela GKRPA,
Posterunku Policji, przedstawicieli szkół oraz grup i instytucji społecznych.
Zostanie on powołany Zarządzeniem Wójta w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia GSRPS lub
jej aktualizacji na mocy uchwały Rady Gminy. Do zadań Zespołu Zarządzającego naleŜy m.in.:
- nadzór nad realizacją celów i działań przewidzianych w GSRPS,
- zapewnienie przygotowania i wdroŜenia działań/zadań w zakresie informacji i promocji GSRPS,
- zbieranie danych statystycznych i finansowych niezbędnych dla zapewnienia Gminnej Strategii aktualności,
- przygotowywanie Planu Działania na kolejny rok z uwzględnieniem planowania budŜetu gminy - zapewnienie wkładu własnego do projektów przygotowywanych z funduszy zewnętrznych,
- przygotowywanie rocznego Raportu (wg wzoru poniŜej) na temat wdraŜania strategii, który będzie
przedstawiany Wójtowi do 31 stycznia następnego roku, a następnie do 31 marca przekazywany
przez Wójta do zatwierdzenia Radzie Gminy.
Nazwa projektu/
działania/ zadania

Opis, etapy/
spodziewane
rezultaty

Związek
z celami

Termin
rozpoczęcia

zakończenia

Koordynator

Koszt i źródła
finansowania

Pracami Zespołu Zarządzającego kieruje Koordynator realizacji GSRPS. Rolę Koordynatora pełni
Sekretarz Gminy przy ścisłej współpracy Kierownika OPS. Zadania Koordynatora GSRPS:
1) Kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego,
2) BieŜąca analiza stanu realizacji GSRPS,
3) Obserwacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na
realizację Strategii,
4) Nadzór nad promocją Strategii i zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji,
5) Wypracowywanie kryteriów oceny stanu realizacji Planu Działania.
Procedura zarządzania Strategią będzie przedstawiać się następująco:
Rodzaj działania

Promocja

Realizacja
projektów

Zadania
- na zebraniach wiejskich,
- na stronie internetowej gminy i partnerów,
- na tablicach ogłoszeń,
- w bibliotekach i innych placówkach (np. podczas zebrań
rodziców)
- ogłoszenia parafialne
Zgodnie z rocznymi Planami Działania przyjmowanymi na kaŜdy
rok

Podmiot koordynująca/
Osoba odpowiedzialna
- sołtys wsi
- sołtys na prośbę Koordynatora

- raz do roku
- przed i bezpośrednio po
realizacji kaŜdego projektu,
- j.w.

- Koordynator

- j.w.

- Koordynator

- j.w.

Zespół Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem

- Koordynator

Monitoring
obserwacja)

Zgodnie z celami strategicznymi Zespół Zarządzający

Ewaluacja
(ocena)

Porównanie osiągniętych rezulZespół Zarządzający
tatów z załoŜeniami

Aktualizacja

Zgodnie z wynikami ewaluacji

5.2.

Częstotliwość

Zespół Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem,
Podsumowanie raz na rok do
końca stycznia następnego roku
Raz w roku do końca stycznia
następnego roku
W miarę potrzeb. Nie mniej niŜ
raz na 3 lata

Monitoring realizacji Strategii
Monitoring będzie polegał na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych
zbieranych od wszystkich realizatorów projektów w ramach GSRPS. Proces ten będzie słuŜył identyfikacji
osiąganych wskaźników i rezultatów oraz porównanie ich zgodności z załoŜeniami GSRPS. Monitoring
GSRPS będzie równieŜ narzędziem kontroli zgodności działań z harmonogramem GSRPS.
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Wskaźniki monitoringu:
- liczba osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze, którym skutecznie udzielono pomocy,
- liczba osób uchronionych przed przemocą w rodzinie,
- liczba osób, które podjęły leczenie odwykowe,
- ilość zorganizowanych kampanii na rzecz profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz liczba
osób, do których dotarły materiały i ulotki informujące o zagroŜeniu związanym z tymi patologiami w
ramach systemu sieciowej pomocy,
- liczba atrakcji (zajęć, imprez, itp.) organizowanych, głównie dla dzieci i młodzieŜy, mających na celu
rozwój zainteresowań oraz promocję zdrowego stylu Ŝycia,
- procentowy wzrost mieszkańców zadowolonych z jakości Ŝycia w gminie,
- ilość nowych form działalności gospodarczej,
- liczba rolników którzy przejdą proces reorientacji zawodowej,
- liczba nowopowstałych stowarzyszeń, liczba nowopowstałych grup nieformalnych,
- liczba odbytych szkoleń o tematyce społeczno-obywatelskiej,
- liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w dziedzinie pisania projektów,
- liczba projektów które pozyskały dofinansowanie z funduszy zewnętrznych,
- liczba nowopowstałych świetlic,
- ilość działających zespołów, grup, kół, klubów,
- liczba funkcjonujących klubów seniora,
- liczba funkcjonujących przedszkoli,
- liczba osób, które zdobędą umiejętność pływania,
- ilość zlikwidowanych barier architektonicznych,
- liczba dzieci niepełnosprawnych, którym udzielono pomocy finansowej, liczba osób bezrobotnych
korzystających ze świadczeń socjalnych,
- liczba dzieci, młodzieŜy i dorosłych uczestniczących w programach profilaktyczno-edukacyjnych
Rezultaty:
- poprawienie mobilności zawodowej mieszkańców gminy,
- podniesienie poziomu przedsiębiorczości społeczności lokalnej,
- uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych,
- podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy poprzez przedsięwzięcia oświatowe,
- stworzenie warunków do zdobycia nowych kwalifikacji,
- spadek poziomu ubóstwa,
- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji (w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego)
- podniesienie kwalifikacji mieszkańców
- poprawa adaptacyjności mieszkańców
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy
5.3.

Ewaluacja wdraŜania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłuŜą do ewaluacji Strategii. Ogólnym celem ewaluacji jest podwyŜszanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji GSRPS. Głównym zadaniem jest dąŜenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz takŜe jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.
Główne zastosowania ewaluacji:
- identyfikacja słabych i mocnych stron,
- oszacowanie moŜliwości i ograniczeń,
- usprawnienie zarządzania,
- wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działań,
- poprawianie błędów,
- dla celów odpowiedzialności,
- wsparcie alokacji zasobów finansowych,
- ulepszenie procesu decyzyjnego.
W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen
stanu wdroŜenia programów w zakresie:
- działania programów,
- wydajności i trwałości w stosunku do załoŜonych celów,
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-

wpływu na problemy, do których odnoszą się programy,
wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdroŜenia programów i projektowania nowych programów,
- identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.
Ewaluacja GSRPS będzie dokonywana w trakcie prac nad rocznym Raportem z wdraŜania. Wnioski
z ewaluacji i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden z elementów aktualizacji Strategii.
5.4.

Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Aktualizacja Strategii będzie dokonywana, co najmniej raz na trzy lata. Dokument ten jest „otwarty”
na społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w
wyniku monitoringu zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby
wynikające z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Długookresowy charakter planowania
strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w
zapisach Strategii jest niezbędne.
Proces ten powinien przebiegać tak jak podczas opracowywania aktualizacji GSRPS w ramach
PPWOW, a mianowicie:
1. Aktualizacja danych statystycznych z ostatnich 3 lat;
2. Badania ankietowe na temat postrzegania przez mieszkańców gminy problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania;
3. Powołanie Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji Strategii - Zarządzeniem Wójta;
4. Przeprowadzenie co najmniej jednego warsztatu partycypacyjnego z udziałem mieszkańców poświęconego analizie problemów społecznych i projektowaniu działań;
5. Przyjęcie Aktualizacji GSRPS Uchwałą Rady Gminy.
W trakcie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty dotyczące tych
aspektów Ŝycia w gminie, które dotychczas nie zostały ujęte.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem dynamicznym, Ŝywym, uwzględniającym procesualność Ŝycia społecznego.
Zakończenie
Realizacja strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu nadrzędnego. Będzie
ona na bieŜąco monitorowana. Monitorowanie umoŜliwi:
- bieŜącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,
- prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
- dokonanie bieŜących korekt i poprawek,
- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
- informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.
Władze gminy, przedstawiając niniejszy dokument mają nadzieję, Ŝe stanie się on waŜnym wydarzeniem w rozwoju wspólnoty samorządowej, jest wyrazem dąŜeń i aspiracji jej mieszkańców oraz wskazuje jasno wytyczony, moŜliwy do zrealizowania cel. Jego osiągnięcie nie będzie jednak moŜliwe, bez
wysiłku całej wspólnoty samorządowej.
Przygotowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Baćkowice jest instrumentem, który pozwoli w sposób planowy i celowy wykorzystać zewnętrzne i wewnętrzne szansę na ograniczenie patologii społecznych, co pozwoli gminie zmniejszać środki przeznaczane na opiekę społeczną i
wykorzystywać je na cele prorozwojowe.

1201
UCHWAŁA Nr XXX/134/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 13 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o orga-

nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
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art. 2, art. 8 ust 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9,
art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

Poz. 1200

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega takŜe podaniu do publicznej wiadomości w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 1. Uchyla się § 20 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach stanowiącej
załącznik do uchwały Nr XXVI/132/05 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 13 grudnia 2005r. w
sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak

1202
UCHWAŁA Nr XXX/135/09
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 16 stycznia 2009r.
w sprawie udzielenia upowaŜnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Gminy w Baćkowicach uwzględniając wniosek
Wójta Gminy Baćkowice - uchwala, co następuje:

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 1. Udziela się upowaŜnienia Dyrektorowi
jednostki budŜetowej - Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Baćkowicach Pani Czesławie Gruszka do wydawania
decyzji administracyjnych w sprawach realizacji:
zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów
o jakiej mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: S. Masternak
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