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1365
UCHWAŁA Nr XXXI/120/09
RADY GMINY W SAMBORCU
z dnia 6 lutego 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/06 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Samborzec na lata 2007-2013
Na podstawie art. 18 ust. 1 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 uchwala, co następuje:

2. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Samborzec na lata 2007
2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1.1. Przyjmuje aktualizację Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Gminy Samborzec na lata 2007-2013, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Samborzec Nr IV/14/06
z dnia 2006.12.28

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy
Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy: S. Kiliański

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

 7122 

Poz. 1367
Załącznik do uchwały Nr XXXI/120/09
Rady Gminy Samborzec
z dnia 6 lutego 2009r.

Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec
2007-2013
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PołoŜenie, powierzchnia i ludność Gminy Samborzec
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Problem pozostawania bez pracy
Kwestia niepełnosprawności
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Bezpieczeństwo publiczne i problem przestępczości
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Zapewnienie spójności strategii z innymi dokumentami strategicznymi
Monitoring strategii
System oceny i aktualizacji strategii
Etapy systemu zarządzania realizacji strategii
Projekty zrealizowane w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej
Uwagi końcowe
Spis tabel
1. Cel i proces tworzenia strategii

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych ma stanowić podstawę do realizacji
względnie trwałych wzorów interwencji społecznych podejmowanych w celu zmiany tych stanów rzeczy
występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są negatywnie.
W ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich w Gminie Samborzec odbyły
się 4 warsztaty mające na celu aktualizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, na
których zdiagnozowano problemy występujące w Gminie oraz szereg pomysłów jak je zniwelować. Uczestnicy warsztatów wskazali kierunki działań które muszą być podjęte aby w/w problemy rozwiązywać.
Prace nad strategią oraz formami rozwiązywania problemów społecznych obejmowały następujące
etapy:
Warsztat nr 1.
- Diagnoza sytuacji społecznej w gminie.
- Analiza doświadczeń i przejawów współpracy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
- Sformułowanie propozycji wizji rozwoju gminy.
Warsztat nr 2
- Analiza problemów, potrzeb oraz zasobów społecznych w gminie
- Określenie stopnia integracji społecznej
Warsztat nr 3.
- Sformułowanie załoŜeń (wizji i misji i celów strategicznych) do Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w oparciu o partycypacje społeczną i zasady rozwoju społecznego
- Określenie sposobu zarządzania realizacją strategii
Warsztat nr. 4
- Budowanie i priorytetyzacja projektów rozwiązywania problemów społecznych
- Przyjęcie zasad i procedur monitoringu oraz ewaluacji
Na warsztaty zostali zaproszeni reprezentanci róŜnych środowisk i organizacji funkcjonujących w
społeczności lokalnej. W warsztatach brało udział 50 osób. Byli to: przedstawiciele władz samorządowych
tj. Zastępca Wójta, Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół z terenu gminy Samborzec, Prezesi Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, Sołtysi, przedstawiciele SłuŜby Zdrowia, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu. W spotkaniu udział równieŜ wzięli
przedstawiciele Stowarzyszenia Hipoterapeutycznego Stadniny Koni w Samborcu, Koła nr 54 Polskiego
Związku Wędkarskiego w Samborcu, oraz Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych działający na terenie gminy Samborzec.
1.1

Podstawy prawne opracowania strategii Ośrodka Pomocy Społecznej
Obowiązek opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika
wprost z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. RóŜnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę takŜe innych aktów prawnych, które maja istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych
w przyszłości. Są to m.in.:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o propozycji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001),
- ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198).
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Oprócz ww. aktów prawnych przy realizacji strategii moŜe zachodzić potrzeba odwołania się równieŜ do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.
Europejska polityka społeczna została określona w głównej mierze podczas Szczytu Lizbońskiego w
2000 roku, gdzie kraje członkowskie Unii Europejskiej uznały, Ŝe zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie centralnym elementem w procesie modernizacji europejskiego modelu społecznego.
W 2001 roku uzgodniony został przez Radę, Parlament i Komisje Europejską „Wspólnotowy program na rzecz
walki z wykluczeniem społecznym na lata 2002-2006”. Jego celem było wsparcie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej i zwiększenie skuteczności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Polska zgłosiła
gotowość przystąpienia do programu, w efekcie czego podjęła prace nad przygotowaniem Memorandum w
sprawie Integracji Społecznej, Narodowej Strategii Społecznej oraz Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej. Powołany przez Prezesa Rady Ministrów - w roku 2003 - Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej opracował dokument pt.: Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Autorzy
tego dokumentu podjęli próbę dokonania całościowej analizy sytuacji społecznej w Polsce, wskazania priorytetowych problemów oraz dobrych praktyk na rzecz inkluzji osób i grup.
Jednym z najistotniejszych zadań ustawowych ciąŜących na samorządach terytorialnych jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. Ciągłe przewidywanie i projektowanie przyszłości pozwoli na zarządzanie procesem
rozwoju, integracji, polityki społecznej.
Realizacja celów i zadań strategicznych przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów, likwidację barier i zagroŜeń oraz do wykorzystania szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym.
Realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Samborzec na lata 20072013 przyjęto uchwałą nr. IV/14/06 Rady Gminy z dnia 28.XII.2006r. „W sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Samborzec”.
2. Charakterystyka Gminy
2.1.

PołoŜenie, powierzchnia i ludność Gminy Samborzec
Gmina Samborzec połoŜona jest w południowo-wschodniej części Polski, w powiecie sandomierskim nad lewym brzegiem Wisły.
Wraz z gminami: Koprzywnica, Łoniów, Klimontów, Obrazów, Wilczyce, Dwikozy, Zawichost i Sandomierz tworzy powiat sandomierski.

NajbliŜsze ośrodki miejskie to: Sandomierz, Staszów, Tarnobrzeg i Stalowa Wola. Odległość od
Kielc - stolicy województwa wynosi 100 km. Gmina zajmuje powierzchnię 8 537,00 ha. Zamieszkuje w
niej 9 195 osób.
Tabela Nr 1. Wykaz osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy oraz powierzchnia w ha.
(w ostatnich trzech latach)
Lp.
1.
2.
3.
4.

Miejscowość
Andruszkowice
Bogoria Skotnicka
Bystrojowice
Chobrzany

2005

Liczba osób ogółem w latach
2006
2007
312
309
442
438
104
93
577
572

Powierzchnia w ha
311
434
89
567

182
372
220
455
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Faliszowice
Gorzyczany
Jachimowice
Janowice
Kobierniki
Koćmierzów
Krzeczkowice
Łojowiec
Milczany
Ostrołęka
Polanów
Ryłowice
Samborzec
Skotniki
Strączków
Strochcice
Szewce
Śmiechowice
Wielogóra
Zajeziorze
Zawierzbie
Zawisełcze
Złota
śuków
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197
521
233
526
529
453
53
159
479
270
365
142
477
512
194
167
235
252
202
554
249
235
751
214
9404

Łącznie

Poz. 1367
197
512
229
524
545
438
56
151
484
274
360
141
468
484
204
168
235
247
201
555
255
221
735
211
9307

195
508
223
512
534
428
55
136
464
267
359
143
475
484
199
166
233
241
211
551
243
238
719
210
9195

278
533
271
481
220
383
62
162
355
322
318
130
539
633
190
76
187
283
205
486
273
113
652
156
8537

Źródło: Urząd Gminy

Liczba mieszkańców zmniejsza się poniewaŜ młodzieŜ wyjeŜdŜa do większych miast, tam podejmuje pracę i zakłada rodziny. Wielu młodych ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeŜdŜa za granicę. Obserwuje się
równieŜ zmniejszenie liczby urodzeń w konsekwencji tego zmniejsza się liczba ludności w gminie.
Tabela Nr 2: Struktura ludności według płci i wieku.
Grupa wiekowa
2004 rok
Wiek przedprodukcyjny (0-19 lat)
Wiek produkcyjny (20-55/65 lat)
Wiek poprodukcyjny (powyŜej 55/65 lat)
2005 rok
Wiek przedprodukcyjny (0-19 lat)
Wiek produkcyjny (20-55/65 lat)
Wiek poprodukcyjny (powyŜej 55/65 lat)
2006 rok
Wiek przedprodukcyjny (0-19 lat)
Wiek produkcyjny (20-55/65 lat)
Wiek poprodukcyjny (powyŜej 55/65 lat)
2007 rok
Wiek przedprodukcyjny (0-19 lat)
Wiek produkcyjny (20-55/65 lat)
Wiek poprodukcyjny (powyŜej 55/65 lat)

Gmina
Ogółem

Kobiety
9404
2150
5574
1680
9394
2150
5493
1731
9171
1624
5851
1696
9193
2053
5437
1703

4740
1037
2617
1086
4700
983
2588
1119
4643
773
2768
1102
4662
982
2576
1104

Źródło: Urząd Gminy

Badanie struktury wieku mieszkańców Gminy Samborzec wskazuje, Ŝe najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Zdecydowanie mniejsze grupy stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym. Fakt ten świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym.
2.2.

Infrastruktura Gminy Samborzec
Gmina Samborzec jest zwodociągowania, posiada takŜe sieć kanalizacyjną dla 216 gospodarstw
domowych. Gmina ma takŜe opracowany program kanalizacji dla wszystkich miejscowości. Odbiorem
odpadów zajmuje się w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu. Gmina Samborzec wraz
z gminami: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, i Sandomierz
tworzy Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Związek realizując projekt wybudował Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach - gmina Baćkowice. Oficjalne otwarcie odbyło się
26 sierpnia 2008r. Do sieci energetycznej podłączone są wszystkie gospodarstwa domowe. Wszystkie
miejscowości w gminie posiadają sieć gazową. Gmina jest w pełni stelefonizowana.
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Teren gminy Samborzec wyraźnie moŜna podzielić główną szosą Sandomierz - Kraków na dolny, połoŜony na Nizinie Sandomierskiej oraz górny, rozłoŜony na stokach krawędzi WyŜyny Sandomierskiej i jej płaskowyŜu. Takie zróŜnicowanie fizjologiczne ma teŜ wpływ na typ gleby oraz warunki klimatyczne i rolnictwo.
WyŜszą część gminy pokrywają urodzaje i wdzięczne do uprawy lessy, nizinną zaś równieŜ Ŝyzne, choć trudniejsze do uprawy mady, utworzone przez wylewy Wisły. Dobre warunki glebowe i bliskość Sandomierza to
czynniki powodujące, Ŝe od 5 tysięcy lat teren gminy jest poddany intensywnemu rolnictwu. Szczególnie w
ostatnim 50-leciu, kiedy to niemal całkowicie teren gminy zajęło ogrodnictwo. Ziemia ma tu swoją cenę i kaŜdy nadający się do uprawy kawałek jest zajęty. Wolne dla natury pozostały jedynie te fragmenty, które nie
nadają się do uprawy. Dlatego mimo aktywnej działalności rolniczej w gminie Samborzec moŜna spotkać
ostępy, wąwozy, rozdoły, skarpy. Urokliwy jest teŜ pas kępy nadwiślańskiej i brzeg Wisły.
2.3

Dominująca aktywność gospodarcza
Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i jego obsługa. Gmina Samborzec jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia uŜytków rolnych wynosi 6 589 ha z czego 2 061,5 ha to
grunty orne, w tym 1 098,9 ha stanowi uprawa warzyw, zaś 4 011,9 ha zajmują uprawy sadownicze. Warunki naturalne dla produkcji ogrodniczej naleŜą do najlepszych w kraju. Gmina posiada najbardziej urodzajne gleby w klasach I-III 79,1 %, kl. IV 17 % i kl. V-VI 3,9 %.
Korzystny klimat oraz dobra jakość gleb sprzyjają rozwojowi intensywnej produkcji rolniczej, ze
względu na specyficzne warunki mikroklimatyczne. W rejonie tym skoncentrowana jest produkcja sadownicza (głównie uprawa jabłoni, śliw, wiśni, jak równieŜ morele, brzoskwinie, nektaryny) oraz produkcja warzywnicza. Sady zajmują 4 012 ha, co stanowi 60 % ogólnej powierzchni uŜytków rolnych. Uprawa
warzyw gruntowych zajmuje ok. 1 100 ha tj. ok. 17 % ogólnej powierzchni uŜytków rolnych. Pozostałe
kierunki upraw i hodowli mają charakter marginalny i raczej produkcja na potrzeby własne. Podstawowym problemem jest nadprodukcja owoców i warzyw i w pewnych okresach trudności w ich zbyciu.
2.4

Trendy gospodarczo-społeczne
Samborzec to gmina rolnicza, o profilu sądowniczo-ogrodniczym, przed którą stoi realna część
zmian wizerunku na gminę - z rozwojem przemysłu (przetwórstwo owoców i warzyw) oraz turystyczną.
Gmina dysponuje interesującymi naturalnymi akwenami wodnymi tj. jeziora i rzeki: Koprzywianka i
Wisła - działalność turystyczna moŜe w niedalekiej przyszłości, stać się istotnym kierunkiem rozwoju
gminy Samborzec.
Nadal jednak podstawą pozostaje rozwój rolnictwa tj. sadownictwo i ogrodnictwo. Gmina ma bardzo dobre warunki dla jego rozwoju. Sprzyja mu nie tylko środowisko przyrodnicze oraz tradycje, kwalifikacje rolników, ich przywiązanie do ziemi i szacunek dla swojej pracy, ale takŜe bardzo dogodne połoŜenie - w niewielkiej odległości od kilku róŜnych duŜych miejskich - rynków zbytu płodów rolnych.
Wzrost udziału w gospodarce gminy małych i średnich przedsiębiorstw zapewne przyczyniłoby się
do oŜywienia gospodarczego, a tym samym do zamoŜności mieszkańców. Obecnie poziom przedsiębiorczości na terenie gminy nie jest wysoki, stąd konieczne są działania wspomagające proces jego rozwoju.
W gminie jest 231 firm przemysłowych, które nie zaspokajają zapotrzebowania na pracę.
Rolnictwo to gałąź gospodarki, która będzie wiodącym czynnikiem rozwoju Samborca w przyszłości.
JednakŜe stan jakości rodzaju tego rolnictwa musi ulec przeobraŜeniu.
Aby sprostać temu zadaniu muszą pojawić się nowe formy działalności, jak równieŜ promocja towarów, tworzenie grup producenckich i grup marketingowych, które mogą przyczynić się do wzrostu
dochodów uzyskanych z produkcji sadowniczej i warzywniczej, a tym samym wpłynąć na podniesienie
zamoŜności mieszkańców. Wymaga to takŜe zmiany postaw społecznych.
WyposaŜenie w infrastrukturę techniczną jest dobre choć nie w pełni zaspokajające nadzieje mieszkańców.
W celu promocji i rozwoju gminy 14 marca 2005r. podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem
Powiatu Sandomierskiego, Burmistrzami Miast i Gmin oraz Wójtami Gmin w powiecie sandomierskim w
sprawie współpracy dotyczącej utworzenia Szlaku Jabłkowego na Ziemi Sandomierskiej oraz promocji
Powiatu Sandomierskiego. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju regionu przy wykorzystaniu pełni moŜliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa, dziedzictwa przyrodniczo
-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zintegrowanie rozproszonych dotychczas działań organizacji
pozarządowych, samorządów, lokalnej społeczności na rzecz zrównowaŜonego rozwoju, ochrony dziedzictwa
przyrodniczo-kulturowego i w efekcie utworzenie szlaku turystycznego na Ziemi Sandomierskiej. Wykorzystując istniejące zaplecze turystyczne u rolników do rozwoju agro i ekoturystyki. Realizacja turystyki pobytowej
przez wykorzystanie i dostosowanie bazy do form agro i ekoturystyki bądź wsi letniskowych.
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2.5.

Strategiczne kierunki rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Samborzec na lata 2007-2015 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w
Samborcu Nr XXII/84/08 z dn. 22.04.2008r
Cele strategiczne i projekty opracowane zostały na podstawie przeprowadzonej diagnozy i analizy
SWOT. Cele strategiczne wynikają z uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych i społecznych gminy oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są one odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby społeczności lokalnej.
Cel strategiczny nr 1 - poprawa jakości Ŝycia mieszkańców.
- Cele operacyjne:
1. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych
na terenie gminy Samborzec.
2. Odnowa i rozwój wsi.
3. Aktywizacja społeczności lokalnej.
Cel strategiczny nr 2 - Rozwój loklanej gospodarki na terenie Gminy Samborzec
- Cele operacyjne:
1. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
2. RóŜnicowanie działalności gospodarczej,
3. Promocja gospodarcza inwestycyjna i turystyczna Gminy Samborzec
Cel strategiczny nr 3 - Rozwój rekraeacji i turystyki.
Cele operacyjne:
1. Rozwój bazy i usług rekreacyjnych, turystycznych, kulturowych i sportowych.
2. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
2.6

System pomocy społecznej w Gminie
Na terenie gminy Samborzec 45 % gospodarstw domowych utrzymuje się z rolnictwa, natomiast
32,7 % gospodarstw domowych utrzymuje się z rent i emerytur a 22,3 % z pracy poza rolnictwem.
W ostatnich latach niewielka grupa mieszkańców znalazła zatrudnienie w przemyśle w pobliskich
miastach. W wyniku realizacji programów restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w pobliskich
zakładach przemysłowych z roku na rok zmniejszała się liczba miejsc pracy, co powodowało migracje
ludności za granicę w celach zarobkowych. Spowodowało to automatyczne zwiększanie się liczby miejsc
pracy i dało to moŜliwość zatrudnienia się osób pozostających bez pracy, co przyczyniło się do zmniejszenia bezrobocia.
Pomimo to pozostała nadal grupa osób stale bezrobotnych w wieku średnim, produkcyjnym o niskim poziomie wykształcenia, które straciły motywację do dalszego poszukiwania pracy. Sytuacja tych
osób spowodowała uboŜenie ich oraz ich rodzin, a w konsekwencji uboŜenie społeczeństwa i regionu.
Aby umoŜliwić osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, tym, które nie są
w stanie same ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia zasoby i moŜliwości, na terenie gminy
istnieje Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną gminy. Prowadzi on między innymi działania związane z przeciwdziałaniem zjawiskom patologicznym i wykluczeniem społecznym.
Niepokojącym zjawiskiem jest niechęć przezwycięŜenia trudnej sytuacji poprzez podjęcie jakichkolwiek działań co powoduje wzrost liczby rodzin stale korzystających z pomocy społecznej.
Stałym powodem przyznawania pomocy dla rodzin jest ubóstwo. Z tego powodu pomoc w roku
2004 otrzymało 408 gospodarstw domowych a w 2005 - 485. W roku 2006 pomocą objętych było
483 gospodarstwa domowe a w roku 2007 liczba ta wzrosła znacząco do 584. Ubóstwo w duŜej mierze
wynika z problemu bezrobocia. Podobnie jak na terenie całego kraju, równieŜ w gminie Samborzec brakuje miejsc do pracy dla osób w wieku produkcyjnym. Większość osób utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie. Dla większości jedyną dostępną pracą jest praca sezonowa lub dorywcza, dlatego
powszechna jest rezygnacja z kształcenia dzieci, ograniczenie wydatków na leczenie i Ŝywność.
Liczba rodzin potrzebujących wsparcia finansowego ciągle wzrasta, głównie ze względu na brak
opłacalności produkcji owoców i warzyw, bezrobocia i w związku z tym pogłębiającej się patologii społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej dla 4537 tj. ok. 50 %
mieszkańców gminy.
Działania z zakresu poradnictwa, interwencji kryzysowej oraz programów profilaktycznych długofalowo zmieniają sytuację rodzin zagroŜonych ubóstwem, bezrobociem oraz problemami oświatowowychowawczymi. RóŜnego rodzaju działania szkoleniowe oraz poradnictwo wskazują równieŜ moŜliwości
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rozwoju, przebranŜowienie oraz zdobycia wykształcenia, czyli trwałe czynniki które mogą przyczynić się
do trwałego wyjścia z trudnej sytuacji.
Istotną sprawą w polityce socjalnej jest prawidłowe zdiagnozowanie lokalnej społeczności oraz
trafne wytypowanie jednostek i grup społecznych wymagających pomocy gminy. Z racji tego, Ŝe jest to
bardzo istotna sprawa dla rozwoju gminy, sposoby wybrania takich osób oraz moŜliwości ich wsparcia
powinny znaleźć się w strategii rozwoju polityki socjalnej. Zapewni to prawidłowe i długofalowe planowanie trwałej pomocy dla mieszkańców gminy jak i większe poczucie bezpieczeństwa.
Tabela Nr 3: Ilość osób objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu,
Podział ze względu na rodzaj udzielonego wsparcia.
Wyszczególnienie
Ubóstwo
Sieroctwo
Ochrona macierzyństwa
Bezdomność
Niepełnosprawność
Bezradność
Długotrwała choroba
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

Liczba
Liczba osób
gospodarstw w gospodarstwie
domowych
domowym
2004 rok
408
1722
46
165
4
4
130
507
171
878
214
834
230
897
-

-

-

Liczba osób
w gospodarstwie
domowym
2005 rok
1812
41
4
549
1085
886
645
-

-

-

-

2

4

0,04

-

-

-

-

-

-

% ogółu
mieszkańców

Liczba
gospodarstw
domowych

18,98
-

485
-

1,82
0,04
5,59
9,68
9,19
9,89

11
2
141
215
228
185

% ogółu
mieszkańców
19,29
0,44
0,04
5,84
11,55
9,43
6,87
-

Liczba
Liczba osób
gospodarstw
w gospodarstwie
domowych
domowym
2006 rok
483
1796
10
37
1
1
142
511
217
941
221
859
189
659
-

Liczba
Liczba osób
gospodarstw
w gospodarstwie
domowych
domowym
2007 rok
584
2172
12
42
4
4
161
552
215
934
249
968
189
659
2

-

-

-

-

Źródło: OPS Samborzec

Tabela Nr 4: Ilość osób objętych pomocą społeczną z powodu trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Liczba swiadczeniobiorców otrzymujących pomoc ogółem
W tym zadania własne
W tym zadania zlecone
Liczba rodzin
Liczba osób w rodzinie

2004 rok
1336
1268
68
1076
3771

2005 rok
1667
1625
42
1243
4627

2006 rok
1970
1930
40
1259
4408

2007 rok
2015
1972
43
1309
5225

Źródło: OPS Samborzec

Tabela Nr 5: Instytucje zajmujące się pomocą społeczną w Gminie
(z uwzględnieniem instytucji powiatowych)
Pełna nazwa organizacji pozarządowej

Podstawowe obszary działań organizacji
Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomoc społeczna, praca socjalna
Samborcu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sandomierzu
Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział III Rodzinny
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Posterunek Policji w Samborcu

Czuwanie nad bezpieczeństwem w Gminie

Zespól Publicznych Placówek Oświatowych
w Chobrzanach
Zespól Publicznych Placówek Oświatowych
w Samborcu
Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach
Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu
Szkoła Podstawowa w Skotnikach
Szkoła Podstawowa w Złotej

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu

Pomoc społeczna, rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Nadzór nad rodzinami i osobami nieletnimi
Pośrednictwo pracy, pomoc prawna dla bezrobotnych

Adres
Samborzec
27-650 Samborzec,
Tel. 015-8314464
Samborzec
27-650 Samborzec
Ul Mickiewicza
27-600 Sandomierz
Ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
Ul. Mickiewicza
27-600 Sandomierz
Samborzec
27-650 Samborzec

Placówki oświatowe
Nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym gimnazjalnym i Chobrzany
średnim
27-650 Samborzec
Nauczanie na poziomie przedszkolnym podstawowym i gimnazjalnym Samborzec
27-650 Samborzec
Nauczanie na poziomie przedszkolnym i podstawowym
Śmiechowice
27-650 Samborzec
Nauczanie na poziomie przedszkolnym i podstawowym
Zawierzbie
27-650 Samborzec
Nauczanie na poziomie przedszkolnym i podstawowym
Skotniki
27-650 Samborzec
Nauczanie na poziomie przedszkolnym i podstawowym
Złota
27-650 Samborzec
Instytucje związane z kulturą
Upowszechnianie kultury
Samborzec
27-650 Samborzec
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Parafia p/w. Św. Trójcy w Samborcu

Parafie
Działalność duszpasterska

Parafia p/w. Św. Jana Ewangelisty

Działalność duszpasterska

Parafia p/w Św. Jana Chrzciciela

Działalność duszpasterska

Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiechowi- Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawcach
nych i chorych
Ośrodki wsparcia
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Zapewnienie stałego pobytu dla osób starszych i samotnych (kobiet i
męŜczyzn) oraz osób przewlekle somatycznie chorych
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy Celem jest uaktywnienie do wykonywania podstawowych czynności
w Kleczanowie
gospodarskich i innych niezbędnych w codziennym Ŝyciu oraz perspektywiczne usamodzielnianie przebywających w nim osób poprzez
oddziaływania terapeutyczne
Schronisko dla bezdomnych MęŜczyzn w Noclegi
Sandomierzu
PCK Sandomierz
Zapewnienie Ŝywności dla osób potrzebujących
Caritas Diecezji Sandomierskiej

Zapewnienie Ŝywności dla osób potrzebujących

Caritas przy Parafii w Chobrzanach

Zapewnienie Ŝywności dla osób potrzebujących

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Samborcu

Organizacje pozarządowe
Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Chobrzanach

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Skotnikach

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Gorzyczanach

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Złotej
Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Bogorii Skotnic- Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego
kiej
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Janowicach
Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Polanowie

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Szewcach

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Zajeziorzu

Zapewnienie bezpieczeństwa poŜarowego

SKS Samborzec

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Koło Sportowe SKS SP Złota

Zapewnienie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieŜy

LZS Samborzec

Prowadzenie sekcji piłki noŜnej w róŜnych kategoriach wiekowych

LZS „SOKÓŁ"

Prowadzenie sekcji piłki noŜnej w róŜnych kategoriach wiekowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chobrzanach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w
Sandomierzu
Poradnia UzaleŜnień
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skotnikach

Instytucje opieki zdrowotnej i terapii uzaleŜnień
Opieka zdrowotna
Opieka zdrowotna
Pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieŜy
Pomoc dla osób uzaleŜnionych
Opieka zdrowotna

Poz. 1367

Samborzec
27-650 Samborzec
Chobrzany
27-650 Samborzec
Skotniki
27-650 Samborzec
Smiechowice
27-650 Samborzec
Ul. CzyŜewskiego 1
27-600 Sandomierz
Kleczanów 91a
27-641 Obrazów

Ul. Trześniowska 9
27-600 Sandomierz
Ul. Parkowa 2
27-600 Sandomierz
Ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
Chobrzany
27-650 Samborzec
Samborzec
27-650 Samborzec
Chobrzany
27-650 Samborzec
Skotniki
27-650 Samborzec
Gorzyczany
27-650 Samborzec
Złota +27-650 Samborzec
Bogoria Skotnicka
27-650 Samborzec
Janowice
27-650 Samborzec
Polanów
27-650 Samborzec
Szewce
27-650 Samborzec
Zajeziorze
27-650 Samborzec
Samborzec
27-650 Samborzec
Złota
27-650 Samborzec
Samborzec
27-650 Samborzec
Jachimowice
27-650 Samborzec
Samborzec
27-650 Samborzec
Chobrzany
27-650 Samborzec
Ul Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
Ul. Schinzla 13 27-600 S-rz
Skotniki
27-650 Samborzec

Źródło: Opracowanie własne

2.7.

Analiza obszarów polityki społecznej, charakterystyka problemów i zasobów społecznych
Do grup szczególnego ryzyka naleŜy zaliczyć bezrobotnych, dzieci i młodzieŜ, przede wszystkim
tych, pochodzących z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych. Kolejną grupą mieszkańców, która
dotkliwie odczuwa skutki problemów społecznych, są ludzie starsi i samotni, renciści i emeryci osoby
chore i niepełnosprawne a takŜe osoby mające trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po opuszczeniu
zakładu karnego.
Na terenie naszej gminy, duŜą grupę stanowią rodziny niezaradne Ŝyciowo z problemami opiekuńczymi i wychowawczymi. Do niezaradności prowadzą narastające problemy w rodzinie, brak środków na
utrzymanie, kształcenie dzieci, niepewność jutra powoduje niepokój, a to sprawia, Ŝe rodziny te wymagają pomocy i wsparcia róŜnych organizacji społecznych. Taki obraz społeczeństwa stwarza dobre podłoŜe
do powstania róŜnych patologii społecznych, w tym alkoholizmu.
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2.7.1 Problem pozostawania bez pracy
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu zarejestrowano następującą liczbę bezrobotnych w
przedziałach wiekowych w poszczególnych latach
Tabela Nr 6: stan bezrobocia w Gminie Samborzec w podziale na kategorię wiekową
Przedział wiekowy
od 18 do 24 lat
od 25 do 35 lat
od 36 do 45 lat
od 46 do 55 lat
od 56 do 59 lat
od 60 do 64 lat

2005
219 osób w tym 129 K
262 osoby w tym 16 K
66 osób w tym 26 K
76 osób w tym 27 K
14 osób w tym 1 K
4 męŜczyzn

Liczba osób bezrobotnych
2006
179 osób w tym 105 K
217 osób w tym 65 K
62 osoby w tym 28 K
70 osób w tym 25 K
16 osób w tym 1 K
4 męŜczyzn

2007
159 osób w tym 92 K
199 osób w tym 105 K
60 osób w tym 33 K
64 osób w tym 23 K
18 osób w tym 2 K
4 męŜczyzn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według statystyk Urzędu Pracy w grupie bezrobotnych zanotowano następującą liczbę osób ze staŜem pracy w poszczególnych przedziałach:
Tabela Nr 7: stan bezrobocia w Gminie Samborzec wg podziału na staŜ pracy
Przedział wiekowy
od 1r. do 5 lat
od 5 do 10 lat
od 10 do 20 lat
od 20 do 30 lat

Liczba osób bezrobotnych ze staŜem pracy
2005 rok
2006 rok
2007 rok
117 osób, w tym 53 kobiety
95 osób, w tym 46 kobiety
78 osoby, w tym 43 kobiety
43 osoby, w tym 16 kobiety 39 osoby, w tym 17 kobiety
34 osoby, w tym 17 kobiety
45 osób, w tym 15 kobiety
43 osoby, w tym 15 kobiety
40 osoby, w tym 15 kobiety
18 osób, w tym 3 kobiety
15 osoby, w tym 3 kobiety
13 osoby, w tym 2 kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dane liczbowe wskazują iŜ najliczniejszą grupą są osoby z najniŜszym staŜem pracy, oraz osoby w
przedziale wiekowym od 18 do 34 roku Ŝycia. Małe doświadczenie utrudnia rozpoczęcie kariery zawodowej.
Niepokojąco wysoka liczba młodych bezrobotnych - prawdopodobnie osób kończących szkołę i poszukujących pracy, moŜe świadczyć o pewnych nieprawidłowościach na rynku pracy. Poziom wykształcenia ma istotny wpływ na sytuację osoby na rynku pracy.
Tabela Nr 8: Zewidencjonowana liczba bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia:
Wykształcenie
Podstawowe i niŜsze
Zasadnicze zawodowe
Średnie, zawodowe i policealne
ogólnokształcące
wyŜsze

Liczba osób bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia
2005 rok
2006 rok
2007 rok
119 osób w tym 33 kobiety
115 osób, w tym 35 kobiety
111 osoby, w tym 38 kobiety
212 osób, w tym 81 kobiety
160 osób, w tym 72 kobiety
145 osoby, w tym 56 kobiety
174 osoby, w tym 96 kobiet
143 osoby, w tym 83 kobiety
120 osoby, w tym 71 kobiety
50 osób, w tym 36 kobiet
50 osoby, w tym 34 kobiety
50 osoby, w tym 31 kobiety
86 osób, w tym 63 kobiety
80 osoby, w tym 60 kobiet
78 osób, w tym 59 kobiet

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Istniejące bezrobocie na terenie gminy zwiększa grupę świadczeniobiorców pomocy społecznej.
Jak wynika z powyŜszych tabel, na przełomie ostatnich dwóch lat sytuacja bezrobocia w gminie
Samborzec uległa nieznacznej poprawie. Wynika to z faktu, iŜ młodzi ludzie wyjeŜdŜają za granicę w celach zarobkowych. Z powyŜszej tabeli wynika równieŜ, Ŝe coraz więcej osób z wykształceniem średnim i
wyŜszym znajduje pracę.
2.7.2 Kwestia niepełnosprawności
Na terenie gminy zamieszkuje 1181 osób niepełnosprawnych posiadających prawne orzeczenie, w
tym 581 męŜczyzn i 600 kobiet.
Struktura osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:
- W wieku przedprodukcyjnym - 44 osoby
- W wieku produkcyjnym - 580 osób
- W wieku poprodukcyjnym - 557 osób
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Tabela Nr 9: Rodzaje stopni niepełnosprawności i orzeczeń równowaŜnych
przedstawiają się następująco:
Stopień niepełnosprawności
-

Znaczny

-

Umiarkowany

Lekki

Rodzaj orzeczenia równowaŜnego
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
I grupa inwalidztwa
Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego
Całkowita niezdolność do pracy
II grupa inwalidztwa
Częściowa niezdolność do pracy
III grupa inwalidztwa
Celowość przekwalifikowania zawodowego
Orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego

Źródło: Opracowanie własne

Osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności obejmowane są
przez Ośrodek Pomocy Społecznej obligatoryjną pomocą finansową ze środków pomocy społecznej jeśli
nie korzystają z emerytur i rent z innych systemów.
Osoby, które z powody wieku lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować
w środowisku mogą liczyć na pomoc rodziny lub umieszczane są w domach pomocy społecznej i hospicjach.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych świadczy równieŜ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sandomierzu. Osoby te mogą korzystać ze środków PFRON-u. Na terenie gminy znajdują się równieŜ
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezaleŜnego, samodzielnego i aktywnego Ŝycia - na miarę jej indywidualnych moŜliwości.
Nadrzędnym celem pracy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w naszej gminie jest akceptacja i
przezwycięŜanie niepełnosprawności oraz wypracowanie nowych form funkcjonowania zawodowego.
Tabela Nr 10: Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w WTZ oraz rodzaj schorzeń
występujących u uczestników WTZ

ogółem
23

2005
kobiety
10

znaczny
15
neuropsychologiczne neuropsychiatryczne
8
7

Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2006
2007
ogółem
kobiety
męŜczyźni
ogółem
kobiety
męŜczyźni
24
12
12
21
12
9
Stopień niepełnosprawności
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
znaczny
umiarkowany
8
16
8
14
7
Uczestnicy WTA ze względu na rodzaj schorzenia
psychiatryczne
ortopedyczne neuropsychologiczne neuropsychiatryczne psychiatryczne ortopedyczne neuropsychologiczne neuropsychiatryczne psychiatryczne
ortopedyczne
7
1
10
7
6
1
10
5
5
1
męŜczyźni
13

Źródło: Opracowanie własne

2.7.3 Występowanie uzaleŜnień - leczenie i profilaktyka
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, naleŜących do zadań własnych gminy. Praca Komisji
polega na stopniowym rozeznaniu problemów alkoholowych i występujących patologii na terenie gminy
oraz sposobów i moŜliwości przeciwdziałania im. Niepokojącym zjawiskiem jest naduŜywanie alkoholu
przez młodzieŜ w bardzo młodym wieku. Dlatego teŜ waŜnym zadaniem dla komisji są działania związanie z profilaktyką, przybliŜenie młodzieŜy szkolnej tej problematyki poprzez szeroki zakres oddziaływań
profilaktycznych.
Odpowiedzialność w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych spoczywa na całej społeczności lokalnej. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest miejscem gdzie najczęściej zgłaszają się osoby-członkowie rodzin z problemem alkoholowym, przede wszystkim dlatego, Ŝe
Komisja podejmuje czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Komisja prowadzi zespoły
do spraw rozmów z osobami naduŜywającymi alkoholu oraz członkami ich rodzin, rozpoznaje zaburzenia
Ŝycia rodzinnego wywołane alkoholizmem, ustala czy w związku z taką sytuacją nie występuje przemoc
domowa, ustala plan działania z rodziną i osobą. Komisja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Osób UzaleŜnionych i WspółuzaleŜnionych, w którym zatrudnia wykwalifikowanego specjalistę ds. uzaleŜnień,
który udziela porad osobom z problemami alkoholowymi. Z analizy udzielonych konsultacji w w/w Punkcie
wynika, Ŝe problem uzaleŜnienia od alkoholu oraz przemocy jest zjawiskiem narastającym. W 2004 roku kon-
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sultacji udzielono 39 osobom w 2005r., udzielono 43 osobom, a w 2006r. udzielono 51 osobom. Liczba
osób którym udzielono konsultacji w 2007r. wzrosła do 108 osób.
Jednak problem ten jest o wiele szerszy i wymaga dokładniejszego zdiagnozowania. Tego typu
problemy socjalne są bardzo groźne. Powodują trwałe wykluczenie społeczne, a takŜe zagraŜają prawidłowemu rozwojowi gminy. Niekorzystnie wpływają równieŜ na kolejne pokolenia, bowiem problem ten
jest szczególnie niebezpieczny w przypadku młodych ludzi, wobec których oczekiwania i presja społeczna
są ogromne.
NaduŜywanie alkoholu i środków psychotropowych powoduje szkody we wszystkich sferach Ŝycia
człowieka.
Prawidłowe rozwiązywanie problemów uzaleŜnień jest istotne nie tylko dla osób bezpośrednio zagroŜonych chorobą, ale równieŜ dla osób bliskich. RównieŜ dla tych osób alkoholizm jest bardzo stresujący. W przypadku uzaleŜnienia sytuacja ta oddziałuje takŜe na całą rodzinę. Dlatego pomoc w tego typu
przypadkach powinna być skierowana do osób bliskich.
2.7.4 Bezpieczeństwo publiczne i problem przestępczości
Na terenie gminy Samborzec za stan bezpieczeństwa publicznego odpowiedzialny jest Posterunek
Policji w Samborcu Komendy Powiatowej w Sandomierzu. Z przeprowadzonej analizy stanu zagroŜenia
za okres 12 miesięcy w roku 2005 wynika, Ŝe na terenie gminy Samborzec odnotowano 76 przestępstw i
124 wykroczeń, z czego 24 wnioski skierowano o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Sandomierzu a pozostałe 100 wykroczeń rozstrzygnięto w postępowaniu mandatowym.
Wśród przestępstw zarejestrowanych w roku 2005 przez Posterunek Policji w Samborcu najwięcej
odnotowano przestępstw drogowych stanowiły one 53 % ogółu przestępstw (w tym 3 wypadki komunikacyjne, 21 przypadków kierowania pojazdem samochodowym i 16 kierowania rowerem (w stanie nietrzeźwym), choć jak wynika z policyjnych statystyk w stosunku do roku 2004 wzrosła kategoria przestępstw drogowych o 17,7 %.
Niepokojąca jest równieŜ liczba kradzieŜy i włamań stanowi ona 30,3 % ogółu przestępstw (w tym
10 włamań i 13 kradzieŜy) w stosunku do roku 2004 spadek o 22,3 %.
W pozostałych kategoriach przestępstw znalazły się między innymi przypadki: uszkodzenia ciała,
rozboje, oszustwa, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, znęcanie, gwałt, uszkodzenie mienia,
naruszenie zakazu sądowego.
Zarejestrowane w roku 2005 wykroczenia to głównie wykroczenia po linii ruchu drogowego tylko 8,9 %
stanowią wykroczenia innej kategorii.
Tabela Nr 11: Struktura stwierdzonych przestępstw w latach 2006-2007
Wyszczególnienie
Struktura stwierdzonych przestępstw:
KradzieŜe
Włamania
Nietrzeźwi kierujący
Wypadki
Uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego
Uszkodzenia ciała
Znęcanie
Groźby karalne
Nielegalny wyrób spirytusu
ZniewaŜenie
Posiadanie psa rasy chart
Przestępstwa nieletnich
Ogółem:

2006

2007
15
7
35
6
1
2
6
2
0
0
0
2
76

16
9
38
8
1
3
6
2
1
1
1
2
89

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Policji

Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe struktura i liczba przestępstw na terenie Gminy Samborzec
w 2007r w stosunku do 2006r nieznacznie wzrosła. Nie ma to jednak znaczącego wypływu na bezpieczeństwo na terenie gminy.
2.7.5 Stan zdrowia mieszkańców i opieka medyczna
Zadania słuŜby zdrowia w dziedzinie lecznictwa i rehabilitacji w gminie realizuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu. Obejmuje on 3 Ośrodki Zdrowia: w Samborcu, Chobrzanach i Skotnikach
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Samborcu prowadzi działalność w zakresie:
Podstawowej opieki zdrowotnej
Pielęgniarstwa środowiskowego
Pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania
Rehabilitacji leczniczej
Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
W swojej codziennej praktyce spotyka się z wieloma problemami społecznymi. Do najwaŜniejszych
z nich naleŜy:
1. Niska świadomość społeczna dotycząca problemów zdrowotnych, wpływ czynników środowiskowych na powstawanie chorób cywilizacyjnych (choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca, przewlekłp0a choroba obturacyjna płuc, astma oskrzelowa, choroby nowotworowe i inne)
2. Brak świadomości dotyczącej profilaktyki chorób i korzyści płynących z wczesnego ich wykrywania
3. Szerzące się patologie społeczne:
- nikotynizm
- alkoholizm
- przemoc w rodzinach i inne
4. Bardzo duŜa ilość problemów psychologiczno-psychiatrycznych i niechęć pacjentów do korzystania z
porad specjalistów, co niesie za sobą trudności we właściwym funkcjonowaniu w społeczeństwie.
Aby wyjść naprzeciw tym problemom społecznym konieczne jest poznanie środowiska. SPZOZ
prowadzi to poprzez działalność pielęgniarki i połoŜnej środowiskowej, w ramach zakresu obowiązków
narzuconych przez NFZ.
W miarę posiadanych środków, prowadzone są akcje profilaktyczne umoŜliwiające bezpłatne badania i konsultacje specjalistów (tzw. „białe dni”, na które zapraszani są kardiolodzy, diabetolodzy, ginekolodzy, urolodzy, psychiatrzy). W 2004 roku przeprowadzono kilka takich akcji, które dzięki zaangaŜowaniu personelu ośrodka zdrowia, sołtysów, proboszczów parafii cieszyły się duŜą frekwencją. Podobne
akcje będą odbywały się w tym roku.
Dzięki pomocy Urzędu Gminy w ubiegłym roku SPZOZ miał moŜliwość przeprowadzenia bezpłatnych badań:
- Rtg klatki piersiowej,
- mammografii,
- badań obrazowych gruczołu krokowego,
- cholesterol, cholesterol HDL, trójglicerydy
Bardzo istotnym problemem społecznym jest wczesne wykrywanie wad postawy, narządu ruchu i
wad wzroku wśród dzieci i młodzieŜy. DuŜe zaangaŜowanie higienistek szkolnych, mimo małych środków
finansowych z NFZ pozwoliło w ostatnim roku szkolnym wyłonić grupy dzieci, które zostały zakwalifikowane do gimnastyki korekcyjnej, bądź teŜ skierowania do lekarzy specjalistów. Bardzo istotne jest, aby
współpraca między pedagogami a personelem medycznym była jak najbardziej ścisła takŜe w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym.
Od 3 lat przeprowadzane są badania profilaktyczne:
- profilaktyka raka szyjki macicy,
- profilaktyka chorób układu krąŜenia
Badania wykonywane w ramach tych programów finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia i skierowane do osób w wieku 35-55 lat.
Celem akcji profilaktyki jest zapobieganie (lub wczesne wykrywanie) chorobom nowotworowym i chorobom układu krąŜenia
W ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy zostają bezpłatnie pobierane badania cytologiczne przez lekarzy ginekologów.
W ramach profilaktyki chorób układu krąŜenia zostają przeprowadzone następujące badania: glukoza, trójglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL, pomiar ciśnienia tętniczego krwi mający na celu
wykluczyć schorzenia serca i układu krąŜenia.
Rocznie przebadanych zostaje ok. 400 osób w ramach obydwu programów. W celu promocji zdrowia pacjenci zapraszani są na badania imienne w celu szybszego dotarcie informacji o działaniach profilaktycznych do społeczeństwa.
-

2.7.6 Edukacja i opieka nad dzieckiem
W Gminie Samborzec zadania oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze spełniają przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Na terenie gminy funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 176 dzieci, 6 szkół podstawowych, w których kształci się 481 dzieci, w
2 gimnazjach pobiera naukę 237 uczniów, a do 1 szkoły ponadgimnazjalnej uczęszcza 70 uczniów.
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Wszystkie szkoły współpracują z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, pomocą
społeczną, współpracują z kuratorami sądowymi, korzystają z pomocy lekarzy i organizacji pozarządowych, przede wszystkim ze wsparcia Caritas-u, PCK i innych. Wszystkie szkoły prowadzą doŜywianie
uczniów. Ogółem doŜywianych jest 642 dzieci.
Istotną funkcją szkoły jest prowadzenie świetlicy oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów, szczególnie dla tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W jednej ze szkół działa świetlica
szkolna. Spełnia ona funkcję opiekuńczą wobec dzieci dojeŜdŜających do szkoły, ale przede wszystkim
prowadzi się w nich zajęcia świetlicowe, opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjno-sportowe oraz róŜnego
rodzaju koła zainteresowań.
W pozostałych szkołach brak miejsca, w którym moŜna by zapewnić opiekę dzieciom po skończonych zajęciach szkolnych. Ponadto szkoły prowadzą dla uczniów zajęcia wyrównawcze, korekcyjnokompensacyjne.
Problemami, które w najpowaŜniejszym stopniu dotykają środowisko uczniowskie są przede
wszystkim trudne warunki materialne i ubóstwo rodziny. Uczniowie odczuwają skutki bezrobocia rodziców, ich wyjazdów w celach zarobkowych i pozostawianie dzieci bez opieki oraz uzaleŜnienie od alkoholu
i złe relacje w rodzinie.
Poza ww. działaniami, szkoły zapewniają uczniom i rodzicom m.in. następujące formy wsparcia:
- spotkania, rozmowy, pogadanki ze specjalistami,
- udział w szkolnych kołach zainteresowań, zajęciach adaptacyjno-integracyjnych,
- dostosowanie programów nauczania do potrzeb i moŜliwości ucznia,
- doŜywianie dzieci.
Dyrekcje szkół wskazały równieŜ, iŜ gdyby posiadały odpowiednie środki finansowe, mogłyby efektywniej wypełniać swoje zadania opiekuńczo-wychowawcze, głównie dotyczące animacji czasu wolnego
uczniów oraz mogłyby podejmować szereg innych działań zarówno profilaktycznych jak i naprawczych.
Szkoły w gminie Samborzec są szkołami publicznymi. Szkoły podstawowe rozmieszczone są korzystnie na terenie gminy i w miarę dobrze skomunikowane. Dwie szkoły podstawowe są szkołami większymi (w Chobrzanach i w Samborcu) i cztery mniejszymi (liczba uczniów od 50 do 60).
Gimnazja utworzone były w oparciu o reformę ustroju szkolnego z 1999r. Na terenie gminy są dwa
gimnazja tj. w Chobrzanach i w Samborcu. Obwód Gimnazjum w Samborcu obejmuje pięć szkół podstawowych tj. Samborca, Śmiechowic, Skotnik, Zawierzbia i Złotej. Tylko nieznaczna część uczniów ze
szkoły w Zawierzbiu oraz sporadycznie z pozostałych szkół nie zasila Gimnazjum w Samborcu, wybierając Gimnazjum w Sandomierzu.
Wszystkie budynki szkolne są dobrej jakości. Mają wystarczającą liczbę sal lekcyjnych, nawet mogłyby pomieścić, co najmniej dwukrotnie więcej uczniów. Szkoły mają podłączoną bieŜącą wodę, kanalizację, są ogrzewane gazem. Liceum w Chobrzanach, trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum mają
sale gimnastyczne. W kaŜdej ze szkół są pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.
Na terenie gminy od ponad 60 lat funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, wcześniej prowadzone przez
Starostwo Powiatowe a od września 2004r przez Gminę. SłuŜy ono głównie młodzieŜy z terenu naszej gminy.
We wszystkich naszych szkołach prowadzone jest nauczanie zachodniego języka. Równolegle w
wielu szkołach prowadzony jest język rosyjski co jest zjawiskiem bardzo poŜądanym mając na względzie
specyfikę naszego regionu a takŜe konieczność współpracy handlowej ze Wschodem.
MłodzieŜ ponadgimnazjalna ma moŜliwość kontynuowania nauki w naszym liceum, ale równieŜ korzysta ze szkół ponadgimnazjałnych w Sandomierzu oraz w Klimontowie. JeŜeli wybierają szkoły z innymi specjalizacjami są to szkoły w Tarnobrzegu, Nisku, OŜarowie i w Górzycach.
Z dniem 1 września 2007r podjęto decyzję o połączeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Samborcu w Zespół Placówek Oświatowych w Samborcu. W tym samym roku Rada Gminy w Samborcu podjęła uchwałę o likwidacji najmniejszej ze szkół podstawowych na terenie Gminy Samborzec tj. w Janowicach, ze względu na małą liczbę uczących się tam dzieci. Uczniowie z tego obwodu mają zapewnione
miejsca nauki w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach.
Tabela Nr 12: Liczba uczniów w szkołach w poszczególnych latach
Wyszczególnienie:
1. Oddziały przedszkolne.
2. Szkoła podstawowa
3. Gimnazjum
4. Ponadgimnazjalne
Źródło: Opracowanie własne

Liczba uczniów w roku szkolnym:
2006/07

2007/08
167
523
292
88

2008/09
184
453
260
88

176
481
237
70
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2.7.7 Czytelnictwo i działalność biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu jest samorządową instytucją kultury, której celem jest
rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz wspomaganie rozwoju edukacji i kultury. Działa na terenie gminy Samborzec, dotowana jest w całości przez lokalny samorząd, słuŜy lokalnemu społeczeństwu.
Bibliotekę tworzą następujące agendy: wypoŜyczalnia dla dzieci i młodzieŜy, wypoŜyczalnia dla dorosłych z czytelnią i magazyn ksiąŜkowy.
Czytelnikom słuŜy księgozbiór w ilości 21 tysięcy egzemplarzy i jest systematycznie uzupełniana o
nowe pozycje (rocznie w granicach 500-700 tyt.) Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych i
dzieci, literaturę popularnonaukową, wydawnictwa informacyjne z róŜnych dziedzin wiedzy oraz księgozbiór dotyczący naszego regionu. Czytelnia oferuje 17 tytułów czasopism z prenumeraty bieŜącej.
W bieŜącym roku biblioteka wzbogaciła się o nowe pomieszczenie o pow. 25 m2 z przeznaczeniem
na „Kawiarenkę Internetową”. Pokój został odnowiony, pomalowany, odpowiednio wyposaŜony w
sprzęt techniczny, komputery, dostęp do internetu, drukarki, oprogramowania, itp. Koniecznością jest
modernizacja i zwiększenie powierzchni jaką zajmuje biblioteka.
Biblioteka jest jedną z niewielu instytucji w lokalnym środowisku, która jest dostępna dla wszystkich bez względu na dochód, zawód, wykształcenie, pochodzenie, płeć i zdolności. DąŜy do zaspokajania
potrzeb wszystkich grup uŜytkowników. Wśród swoich czytelników ma równieŜ grono osób bezrobotnych, ubogich, z rodzin patologicznych, starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. Wspólne
działania podjęte z Ośrodkiem Pomocy Społecznej mogą złagodzić chociaŜby w niewielkim stopniu skutki
sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu.
Tabela Nr 13: Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu (3 lata)
Rok
2005
2006
2007

Czytelnicy do lat 15
312
305
294

Pozostali czytelnicy
630
633
648

Liczba czytelników zarejestrowanych
942
938
942

Źródło: Biblioteka Samborzec

Analizując powyŜsze dane zamieszczone w tabeli moŜna stwierdzić, Ŝe z roku na rok zmniejsza się
liczba czytających dzieci i młodzieŜy do lat 15, natomiast odwrotnie przedstawia się sytuacja wśród czytelników z pozostałej grupy wiekowej. Tutaj sytuacja z roku na rok nieznacznie się poprawia. Sytuacja ta
wiąŜe się z tym, Ŝe w dobie Internetu, telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych młodzieŜ i
dzieci wybierają, zamiast ksiąŜki inny rodzaj zdobywania informacji, rozrywki i nauki wykorzystując do
tego najnowsze osiągnięcia technik.
2.7.8 Sport i rekreacja
Na terenie Gminy Samborzec działają dwa piłkarskie kluby sportowe: Ludowy Zespół Sportowy w
Samborcu i Ludowy Zespół Sportowy „SOKÓŁ” Jachimowice. Kluby te zrzeszają w swoich szeregach około
100 seniorów i juniorów biorących udział w rozgrywkach klasy „A”, prowadzonych przez Świętokrzyski Związek Piłki NoŜnej w Kielcach. Ponadto prowadzą one zajęcia z juniorami młodszymi i trampkarzami, czyli młodszymi grupami wiekowymi, które w przyszłości zasilą szeregi juniorów, a później seniorów.
Na naszym terenie funkcjonuje równieŜ Uczniowski Klub Sportowy w Chobrzanach, który prowadzi
2 sekcje piłki siatkowej: juniorów i kadetek, które uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez Polski
Związek Piłki Siatkowej. Juniorzy brali udział w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski, gdzie zajęli 4
miejsce.
Ponadto corocznie organizowane są:
- Turnieje w piłce noŜnej, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym dla Szkół Podstawowych i
Gimnazjów z terenu Gminy Samborzec.
- Biegi przełajowe w róŜnych kategoriach wiekowych, w których biorą udział mieszkańcy naszej Gminy.
- Zawody i turnieje sportowe na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, gdzie młodzieŜ ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Samborzec bierze czynny udział.
Mieszkańcy Gminy Samborzec, którzy chcą poprawić swoją sprawność fizyczną, mogą skorzystać z
hal sportowych, udostępnianych dla chętnych po zajęciach szkolnych.
Jednak istniejąca baza sportowa nie jest wystarczająca dla zagospodarowania czasu wolnego
mieszkańców naszej Gminy oraz „przyciągnięcia do sportu” młodzieŜy i dzieci. Konieczna jest dalsza
rozbudowa infrastruktury sportowej.
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Planujemy wybudowanie uniwersalnych boisk sportowych (dających moŜliwość gry w piłkę noŜną
pięcioosobową piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego) przy szkołach oraz na placach
wiejskich będących własnością Gminy Samborzec.
Modernizacji wymaga stadion sportowy w Samborcu, który musi być dostosowany do wymagań
Świętokrzyskiego Związku Piłki NoŜnej w Kielcach. NaleŜy odgrodzić płytę boiska od widowni, na której
trzeba zamontować minimum 500 fotelików dla publiczności. Konieczne jest równieŜ wybudowanie boiska treningowego, z którego będzie korzystać równieŜ młodzieŜ szkolna.
Na terenie naszej Gminy naleŜy wybudować hale sportowe przy Szkołach w Złotej, Zawierzbiu i Śmiechowicach, które zaspokoją potrzeby szkół jak i środowisk lokalnych w zakresie dostępu do bazy sportowej.
Do odpowiedniego wykorzystania bazy sportowej potrzebni są fachowcy, którzy poprowadzą zajęcia z młodzieŜą, wyłowią talenty sportowe. Dlatego konieczne jest zatrudnienie dodatkowej kadry trenerskiej lub większe zaangaŜowanie nauczycieli wychowania fizycznego.
2.7.9. Katalog problemów społecznych zidentyfikowanych i wybranych podczas warsztatów
W początkowej fazie diagnozy, grupa warsztatowa podzielona na grupy robocze zidentyfikowała
najwaŜniejsze problemy społeczne oraz ich przyczyny i skutki:
1. Przyczyny problemów społecznych:
- bezrobocie,
- migracje ludności za granicę w poszukiwaniu pracy,
- rozpad rodziny,
- brak zorganizowanej opieki nad ludźmi starszymi (DPS),
- alkoholizm,
- brak miejsc pracy na terenie gminy,
- brak obiektów i miejsc spotkań dla dzieci, młodzieŜy i osób starszych,
- brak zbytu towarów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych,
- mały dostęp do specjalistycznych usług opieki zdrowotnej,
- brak zaangaŜowania społeczeństwa w sprawy lokalne,
- trudna sytuacja ekonomiczna rodziny,
2. Zjawiska problemowe:
- uzaleŜnienia - alkohol, nikotyna,
- brak organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieŜy osób starszych,
- pesymizm w społeczeństwie - narzekanie, biadolenie,
- zuboŜenie społeczeństwa,
- brak dbałości o zdrowie,
- brak integracji społecznej między grupami wiekowymi,
- brak wolontariatu,
- niezaradność Ŝyciowa,
3. Główne problemy społeczne:
- brak świetlic wiejskich,
- brak liderów wiejskich,
- brak finansów w UG,
- alkoholizm,
- bezrobocie,
- brak placów zabaw dla dzieci,
- brak boisk sportowych,
- nieumiejętność pozyskiwania środków unijnych,
- wandalizm,
- brak inicjatywy wśród społeczeństwa,
- niska aktywizacja osób starszych,
4. Skutki problemów społecznych:
- bezrobocie,
- wandalizm,
- kradzieŜe,
- skłócenie społeczeństwa
- patologia w rodzinach (alkoholizm, przemoc)
- zaśmiecanie środowiska,
- bezdomność
- brak opieki nad osobami samotnymi,
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agresja,
brak wraŜliwości na krzywdę innych - znieczulica społeczna.
Uczestnicy warsztatów podkreślali zwłaszcza kwestię małej aktywizacji, samotności i izolacji osób
starszych oraz niskiego poziomu usług dla osób starszych. Ponadto zwrócili uwagę na istotną kwestię
dotyczącą integracji społecznej - zauwaŜyli małą aktywność liderów społecznych, obojętność społeczną,
brak inicjatywy ludzi, niski poziom kompetencji społeczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
działania społeczne. Wyraźnie zaznaczyli równieŜ ograniczone moŜliwości rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieŜy oraz osób dorosłych, trudności w efektywnej organizacji czasu wolnego róŜnych grup społecznych. Wiele uwagi poświęcili kwestiom zdrowia mieszkańców - zarówno wynikających z uzaleŜnień
jak i z braku dbałości o zdrowie.
Kolejnym krokiem było pogłębienie analizy problemów społecznych oraz ich priorytetyzacja.
Uczestnicy zanalizowali problemy i potrzeby, jakie szczególnie dotyczą wybranych grup społecznych w
gminie.
Tabela Nr 14: Analiza problemów i potrzeb
Grupa

Rodziny

Osoby niepełnosprawne

MłodzieŜ

Osoby starsze

Dzieci

Klienci pomocy społecznej

Mieszkańcy gminy

Problemy, Potrzeby
Brak pieniędzy - niskie dochody, brak zaspokajania potrzeb.
Bezrobocie zwłaszcza wśród młodych.
UzaleŜnienia - awantury, agresje, przemoc.
Mały dostęp do ośrodków kultury, kina. teatru, basenu - brak zagospodarowania czasu wolnego, niski poziom rozwoju kulturalnego.
5. Brak szacunku wobec osób starszych - poniŜanie, brak opieki.
6. Osoby samotne - konflikty pokoleniowe.
7. Brak czasu dla dzieci - nadmiar pracy, obowiązków związanych z zapewnieniem poziomu Ŝycia
1. Bariery architektoniczne - brak podjazdów zawłaszcza do urzędów, instytucji państwowych
2. Brak dobrych gabinetów rehabilitacji
3. Brak środków finansowych na leczenie
4. Brak zatrudnienia - izolacja społeczna
5. Brak tolerancji - niska akceptacja osób chorych, niepełnosprawnych, obawa przed kontaktem z
nimi, ignorowanie potrzeb
1. Potrzeba utworzenia placów zabaw, boisk, świetlic, kluby zainteresowań o charakterze kulturalnym i sportowe w celu zagospodarowania czasu wolnego
2. Zajęcia edukacyjne poszerzające ofertę szkolną
3. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego poprzez obozy, kolonie, wycieczki, biwaki.
4. ZałoŜenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju młodzieŜy
1. Problem izolacji społecznej i samotności
2. Potrzeba utworzenia klubu seniora oraz kół zainteresowań
3. Integrowanie ze społecznością lokalną w celu podtrzymania tradycji regionalnej
4. Dzienny dom pobytu
5. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
6. Dom pomocy społecznej
1. Zapewnienie dzieciom dobrej opieki miłości, tolerancji, zrozumienia
2. Organizacja czasu wolnego
3. Place zabaw, ogródki, świetlice, boiska, kółka zainteresowań - inwencje twórcze, warsztaty
artystyczne
4. Wszystkie działania na rzecz dzieci pod okiem instruktorów
5. Utworzenie domowych przedszkoli
6. Spotkania z ciekawymi ludźmi
7. Imprezy kulturalno-rozrywkowe (zabawy, konkursy, wycieczki, wyjazdy na basen, występy
artystyczne)
Potrzebują: większego wsparcia finansowego, porady prawnej, usług opiekuńczych, współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w celu umoŜliwienia aktywizacji zawodowej kontaktu z psychologiem
1. Kultywowanie tradycji
2. Wzajemna pomoc sąsiedzka (Ŝyczliwość i zrozumienie)
3. Wycieczki krajoznawcze „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”
4. Oprawa świąt i uroczystości regionalnych
5. Integracja społeczna
1.
2.
3.
4.

Źródło: Opracowanie własne

Z powyŜszej tabeli wynika, ze w wymienionych grupach społecznych istnieje wiele problemów i
potrzeb których rozwiązanie przyczyniłoby się do zwiększenia integracji i poprawy stosunków międzyludzkich wśród mieszkańców gminy.
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3. Misja i wizja gminy Samborzec
Przedstawiona w dokumencie misja stanowi odzwierciedlenie opinii mieszkańców gminy oraz
władz gminnych, będąc wynikiem pewnego kompromisu i przeniesienia wyraŜonych potrzeb na moŜliwie wysoki stopień realizacji
Misją jest zapewnienie mieszkańcom gminy Samborzec warunków sprzyjających osobistemu rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego
systemu umoŜliwiającego osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych.
Wizja - Gmina Samborzec jest w 2012 roku z bardzo dobrymi drogami i rozwiązaniami komunikacyjnymi, gdzie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, Gmina Samborzec słynie z ośrodków turystycznych (zagospodarowanie jezior, ścieŜki rowerowe, jazda konna) Wspaniale prowadzone gospodarstwa dają wysokie zarobki i moŜliwości ich rozwoju zarówno w kierunku materialnym jak i kulturowym,
Nowoczesne bogate gospodarstwa kultywują tradycje naszych ojców i są z tego dumni, dbają o toŜsamość narodową i zachowanie tradycji i historii wiedząc, Ŝe naród bez tych wartości ginie. Szkoły i przedszkola dobrze wyposaŜone uczą na wysokim poziomie, Zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy poprzez utworzenie giełdy owocowo-warzywnej, która umoŜliwi zbyt towarów wyprodukowanych w gospodarstwach rolnych. Powstaną równieŜ na Szlaku Jabłkowym i Bursztynowym gospodarstwa agroturystyczne z bogatą tradycją kulturową i szeroką ofertą owocowo-warzywną. Rozwój gospodarki w gminie
przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia.
3.1

Cele strategiczne
Na podstawie przeprowadzonej analizy problemowej wyznaczono cele strategiczne, przy czym dokładne ich określenie pozwoli na odpowiednią koordynację działań przez osoby i instytucje, które będą
miały wpływ na realizację strategii. NaleŜy zwrócić równieŜ uwagę na to, Ŝe przytoczona kolejność celów
nie jest wynikiem hierarchizacji, a kaŜdy z nich naleŜy traktować na równi z innymi, bez wartościowania
waŜności.
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Samborzec warunków sprzyjających
osobistemu rozwojowi oraz przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie sprawnego systemu
umoŜliwiającego osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych
sytuacji Ŝyciowych

l Rozwój zintegrowanego systemu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzaleŜnień na terenie gminy

1. Zapobieganie powstawaniu
nowych problemów uzaleŜnień
na terenie gminy.

2. Zmniejszanie rozmiarów
problemów, które aktualnie
występują.

II Zwiększenie aktywności i poziomu
integracji społecznej wśród
mieszkańców

III Zwiększenie atrakcyjności oferty
spędzania czasu wolnego dzieci,
młodzieŜy, dorosłych i osób
starszych.

1. Rozwój propozycji i form
aktywnego spędzania wolnego
czasu przez dzieci i młodzieŜ
(zajęcia pozaszkolne)

1. Promowanie wśród mieszkańców
aktywnego trybu wypoczynku i
spędzania wolnego czasu

2. Zwiększenie poziomu integracji
społecznej i rozwój Ŝycia
kulturalnego w gminie

2. Wzmocnienie więzi między
pokoleniowych róŜnym wieku

3. Zwiększenie atrakcyjności
oferty spędzania czasu wolnego
dzieci.

Rys. 1 Drzewo celów
I.

Cele strategiczne, których realizacja mieć będzie miejsce w latach 2009-2013 są następujące.
Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień na terenie gminy.
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II. Zwiększenie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców
III. Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieŜy, dorosłych i osób starszych.
Problem 1:
UzaleŜnienie od środków psychoaktywnych jest problemem społecznym, który przyczynia się do powstawania szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczających wydolność rodzin nimi dotkniętych.
Cel strategiczny I:
Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień na terenie gminy.
Cele szczegółowe:
1) Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzaleŜnień.
2) Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
3) Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami juŜ istniejącymi.
Cele i kierunki działań są realizowane zgodnie z przyjmowanym corocznie przez Radę Gminy Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawierającym szczegółowe działania w tym zakresie.
Czas realizacji: lata przewidziane na realizację strategii 2009-2013
Problem 2:
Słaba więź społeczna, brak rozwoju aktywności społecznej mieszkańców.
Cel strategiczny II:
Zwiększenie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców
Cele. szczegółowe:
1) Rozwój propozycji i form aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ (zajęcia pozaszkolne )
2) Zwiększenie poziomu integracji społecznej i rozwój Ŝycia kulturalnego w gminie.
Czas realizacji: lata przewidziane na realizację strategii 2009-2013
Problem 3:
Zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym stwarza konieczność zapewnienia usług wzmacniających i wspierających tą grupę społeczną. Brak pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieŜy oraz dorosłych i osób starszych
Cel strategiczny III:
Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieŜy dorosłych i osób starszych
Cele szczegółowe.
1. Promowanie wśród mieszkańców aktywnego trybu wypoczynku i spędzania wolnego czasu
2. Podejmowanie działań zmierzających do uświadomienia społeczeństwa na temat korzyści jakie wynikają ze wspólnego przebywania osób w róŜnym wieku
Tabela Nr 15: Cele strategiczne i operacyjne

1.
2.

3.

1.
2.

1.
2.

Cel strategiczny 1
Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŜnień na terenie gminy.
Cel operacyjny 1
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzaleŜnień
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Utworzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i Szkoły, Gminna Komisja Rozwiązywania ProbleLista osób uczestniczących
2009-2013
młodzieŜy
mów Alkoholowych w Samborcu
w spotkaniach
Zorganizowanie i prowadzenie min. zajęć pla- Szkoły, stowarzyszenia, osoby fizyczne, Gminna
Liczba nowopowstałych kół/
stycznych związanych z tematyką uzaleŜnień i ich Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo- 2009-2013 klubów zainteresowań
wpływu na Ŝycie rodzin
wych w Samborcu
Organizowanie rodzinnych imprez na temat Urząd Gminy, stowarzyszenia, grupy nieformalne
Liczba osób uczestniczących
2009-2013
profilaktyki uzaleŜnień
w imprezach
Cel operacyjny 2
Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Utworzenie Klubu AA
Organizacje pozarządowe, Urząd Gminy
2009-2013 Powołany Klub AA
Zwiększenie oferty Punktu Konsultacyjnego dla Urząd Gminy, Szkoły
Liczba osób, którym zostało
2009-2013
osób uzaleŜnionych i osób współuzaleŜnionych
udzielone wsparcie
Cel operacyjny 3
Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z problemami juŜ istniejącymi.
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Prowadzenie profilaktycznej działalności infor- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Liczba zajęć, liczba uczestni2009-2013
macyjnej i edukacyjnej
Alkoholowych w Samborcu
ków
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy Gmina, Szkoły, stowarzyszenia, osoby fizyczne
Liczba uczestników, liczba
2009-2013
spotkań
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Cel strategiczny 2
Zwiększenie aktywności i poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców
Cel operacyjny 1
Rozwój propozycji i form aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ (zajęcia pozaszkolne)
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Zorganizowanie i prowadzenie zajęć sportowych Ludowy Klub Sportowy
Ilość działających zespołów
2009-20013
sportowych
Utworzenie pozalekcyjnych kół i klubów zainte- Szkoły
Liczba nowopowstałych kół/
2009-2013
resowań
klubów zainteresowań
Utworzenie świetlicy wiejskiej
Urząd Gminy
Liczba nowopowstałych świet2009-20013
lic
Organizowanie rodzinnych imprez integracyj- Szkoły, Stowarzyszenia, Osoby fizyczne
Liczba imprez, liczba uczestnych tj. rodzinne zawody sportowe, festyny, tur2009-20013 ników
nieje itp.
zajęcia umoŜliwiające wyrównanie szans eduka- Szkoły, Stowarzyszenia,
Liczba
przeprowadzonych
2009-20013
cyjnych dzieci i młodzieŜy
zajęć
Cel operacyjny 2
Zwiększenie poziomu integracji społecznej i rozwój Ŝycia kulturalnego i społecznego w gminie
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
Utworzenie i prowadzenie międzypokoleniowe- Organizacje pozarządowe
Liczba osób zaangaŜowa2009-20013
go zespołu folklorystycznego
nych w działalność zespołu
Prowadzenie zajęć muzycznych dla mieszkańców Organizacje pozarządowe/Grupy nieformalne
Liczba
nowopowstałych
2009-20013 grup nieformalnych

3. Zorganizowanie lokalnych imprez kulturalnych i Szkoły, Organizacje pozarządowe
Liczba imprez
kultywujących tradycję i regionalizm (spotkania,
2009-20013
festyny, wystawy itp.)
4. Aktywizacja lokalnych liderów
Gmina, stowarzyszenia
2009-2013 Liczba liderów
Cel strategiczny 3
Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzenia czasu wolnego dzieci, młodzieŜy dorosłych i osób starszych.
Cel operacyjny 1
Promowanie wśród mieszkańców aktywnego trybu wypoczynku i spędzania wolnego czasu
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
1. Organizacja wycieczek rowerowych - oznaczenie Szkoły, Osoby fizyczne, Stowarzyszenia, Urząd
Liczba
wycieczek,
osób
szlaków np. śladami śeromskiego Oznaczenie Gminy
uczestniczących w spotkaniach
2009-2013
ciekawostek przyrodniczych i ścieŜek historyczno-regionalnych (szlak kapliczkowy, pomniki
przyrody, wykopaliska archeologiczne, kurhany
2. Utworzenie lokalnych Kół Gospodyń wiejskich
Stowarzyszenia, Osoby fizyczne,
Liczba
nowopowstałych
2009-2013
kół/klubów zainteresowań
3. Piknik rodzinny - konkurs) i zabawy między Gmina, Stowarzyszenia, Grupy nieformalne,
Liczba osób uczestniczących
2009-2013
rodzinami, wystawy artystyczne
Osoby fizyczne, Szkoły
w imprezach
Cel operacyjny 2
Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych
Termin
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Wskaźniki
realizacji
1. Wielopokoleniowe spotkania przy ognisku np. na Organizacje pozarządowe, Urząd Gminy, StowaLiczba
zorganizowanych
zakończenie wakacji lub klub filmowy bądź foto- rzyszenia, Szkoły
2009-2013 spotkań, powołany klub
graficzny
2. Utworzenie „Klubu seniora”
Urząd Gminy, Szkoły, Stowarzyszenia
2009-2013 Klub seniora
3. Zorganizowanie wolontariatu
Osoby fizyczne, Szkoły Stowarzyszenia
Liczba osób działających w
2009-2013
wolontariacie

Źródło: Opracowanie własne

3.2

Zarządzanie wdraŜanie i monitorowanie
Skuteczność funkcjonowania przyjętej strategii zaleŜeć będzie od:
- monitoringu i ewaluacji,
- budowy programów celowych rozwijających przyjęte kierunki działań.
Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegają na systematycznej ocenie realizowanych działań
oraz modyfikacji kierunków działania w przypadku istotnych zmian społecznych, które mogą pojawić się
poprzez zmianę regulacji prawnych czy teŜ narastanie poszczególnych dolegliwości społecznych.
Całościowa ocena wymaga odpowiedzi na pytania o zgodność ocenianej polityki z przyjętymi wartościami i zasadami. Ewaluacja jest działalnością z natury normatywną, gdyŜ z jednej strony wykorzystuje
się z niej istniejące normy z drugiej zaś w jej wyniku mogą pojawiać się propozycje wprowadzenia nowych norm i procedur takŜe działalnością instrumentalną, poniewaŜ jej podstawowym celem jest dostarczenie podmiotom polityki społecznej praktycznej wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu decyzji
3.2.1 System zarządzania realizacją strategii
System zarządzania realizacją strategii określa organizację, zasady i sposoby wdraŜania strategii i
jej monitorowania. System ten jest bardzo waŜnym elementem planowania strategicznego i operacyjnego, który decyduje o powodzeniu i dynamice procesu realizacji strategii.
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System zarządzania realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych składa się z
współpracujących ze sobą podmiotów zarządzających realizacją strategii:
Wójt - odpowiedzialny za wdraŜanie strategii oraz funkcjonowanie Zespołu WdroŜeniowego.
Zespół WdroŜeniowy - to kilkuosobowy zespół o charakterze operacyjnym powołany zarządzeniem;
- Zadaniem Zespołu jest koordynacja wdraŜania strategii oraz stała weryfikacja osiągania zaplanowanych wskaźników realizacji (produktu, rezultatu oddziaływania).
W skład Zespołu wchodzą:
- Koordynator wdraŜania strategii jako przewodniczący Zespołu - reprezentujący wójta
- Przedstawiciele obszarów problemowych (edukacja, pomoc społeczna, kultura, sport, organizacje,
zdrowie, bezpieczeństwo - reprezentujący róŜne środowiska mieszkańców gminy)
Zespołem WdroŜeniowym kieruje Koordynator - do głównych zadań Koordynatora naleŜy:
- gromadzi dokumentację związaną ze strategią, zbiera informacje określające postępy w realizacji
strategii,
- prowadzi monitoring realizacji strategii z wykorzystaniem systemu wskaźników
- współorganizuje spotkania Zespołu ds. WdraŜania, po kaŜdym z zebrań opracowuje raport z realizacji
strategii, który następnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcję informacyjną i promocyjną z wykorzystaniem strony internetowej gminy.
- opracowuje i aktualizuje plany operacyjne (Plan Działania),
- przedkłada plany operacyjne do zatwierdzenia przez Wójta,
- opracowuje okresowe (roczne) sprawozdania z realizacji zadań strategii
3.2.2 Zapewnienie spójności strategii z innymi dokumentami strategicznymi
Cele Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Samborzec są komplementarne do celów rozwoju gminy, dotyczących polityki społecznej zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego. Spójność tych celów uwidacznia się tak w zakresie problemów, które mają być rozwiązane, planowanych kierunków rozwoju, jak i w zakresie zadań przewidzianych do realizacji.
Komplementarność, o której mowa powyŜej uwidacznia się w następujących zapisach dokumentów:
- Strategia Polityki Społecznej ma charakter ogólnokrajowy i jest przez to, co zrozumiałe, dokumentem
obejmującym znacznie więcej aspektów sfery społecznej. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ od skuteczności
polityki społecznej na szczeblu lokalnym zaleŜy jej powodzenie w całym kraju. Dlatego teŜ, wyznaczając zadania do realizacji dla rozwiązania problemów społecznych gminy Samborzec, brano pod uwagę tendencje ogólnopolskie i rekomendacje zawarte w dokumencie krajowym. Dotyczy to przede
wszystkim następujących priorytetów Strategii Polityki Społecznej :
Priorytet 4 - Tworzenie warunków sprzyjających integracji w starzejącym się społeczeństwie
- Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Cel 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie
spójności społecznej.
- Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego: Cel generalny - Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Cel warunkujący 2
Rozwój zasobów ludzkich, w tym Priorytet 5 Zintegrowana polityka społeczna i Priorytet 6 Społeczeństwo obywatelskie.
- Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-20013: Priorytet 3. Integracja Społeczna
- Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013: Cel strategiczny - ZrównowaŜenie rozwoju
kultury w regionach, Cel cząstkowy 5 - Poprawa warunków działalności artystycznej, Cel cząstkowy 6
- Efektywna promocja twórczości.
- Krajowy program „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008-2010” - Priorytet 3:
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Strategia jest takŜe zbieŜna z celami i działaniami opracowanymi w dokumentach mających zastosowanie
w środowiskach lokalnych gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, oraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w
Samborcu.
3.2.3 Monitoring strategii
Spotkania monitorujące realizację strategii odbywają się dwa razy w roku.
W ramach monitoringu dokonuje się, przeglądu celów i zadań strategicznych oraz osiągania zaplanowanych rezultatów a takŜe postępów i trudności w realizacji strategii. Monitoring strategii prowadzi
Zespół WdroŜeniowy.
Wnioski z monitoringu uwzględniane są podczas oceny i aktualizacji planów działania.
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3.2.4 System oceny i aktualizacji strategii
System oceny i aktualizacji strategii zakłada moŜliwość wprowadzanie zmian w dokumencie strategicznym.
Zmiany będą proponowane przez Zespół ds. WdraŜania oraz zatwierdzane przez Radę Gminy.
System aktualizacji strategii
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych min. dwa razy w roku poddawana będzie przeglądowi: okresowemu oraz rocznemu.
- Podczas przeglądu analizie poddany będzie proces realizacji celów: analiza działania/zadania, harmonogram realizacji oraz osiąganych wskaźników
- W przypadku zaistnienie nowych okoliczności powodujących konieczność zmian w dokumencie, zapisy w strategii zostaną odpowiednio zaktualizowane i przedstawione Radzie Gminy do zatwierdzenia.
3.3

Etapy systemu zarządzania realizacji strategii
System zarządzania realizacją strategii przebiegał będzie następującymi etapami:

Etap l
Odpowiedzialny za wdraŜanie strategii oraz dostosowanie wszystkich planów i programów do jej ustaleń
jest Wójt
Rada Gminy przyjmuje w formie uchwały Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych jako wyznacznik kierunków rozwoju społecznego.
Etap II
Wójt powołuje kilkuosobowy Zespół ds. WdraŜania oraz wskazuje Koordynatora (zarządzenie)
1. Wójt powołuje szerszy Zespół ds. Społecznych jako forum reprezentujące róŜne środowiska mieszkańców gminy, (zarządzenie)
Na podstawie Strategii Wójt opracowuje we współpracy z Zespołem ds. Społecznych roczny/kilkuletni
Plan Działania zawierający projekty i zadania realizacyjne. Plan Działania określa równieŜ wielkość i źródło nakładów na poszczególne projekty z określeniem harmonogramu ich realizacji.
Etap III
Następuje realizacja poszczególnych, ustalonych w Planie Działania projektów i zadań realizacyjnych
Etap IV
Zespól ds. WdraŜania i Koordynator dokonują okresowej kontroli realizacji projektów i zadań realizacyjnych w zakresie:
- dotrzymania terminów realizacji
- zgodności z budŜetem stopnia osiągania rezultatów
Etap V
Zespół ds. WdraŜania dokonuje rocznej oceny realizacji Planu Działania oraz planują działania na rok następny
Etap VI
Na bazie przyjętych wskaźników monitorowania Koordynator Zespołu WdroŜeniowego przygotowuje
corocznie raport z oceną stanu realizacji Strategii.
Etap VII
1. Opracowany raport podlega zaopiniowaniu przez Zespól ds. WdraŜania. Spotkania Zespołu ds.
WdraŜania odbywają się nie mniej niŜ dwa razy w roku.
2. Zespól ds. WdraŜania dokonuje przeglądu celów strategicznych, zadań wskaźników realizacji, zgłaszając ewentualne korekty oraz uczestniczy w opracowaniu Planu Działania
Etap VIII
Sprawozdanie z realizacji planu operacyjnego (Planu Działania) wraz z wnioskami i propozycjami działań
korygujących Wójt przedkłada Radzie Gminy do końca pierwszego kwartału.
3.4

Projekty zrealizowane w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej
W ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Samborzec podjęto
Plan Działania na 2008r. W planie tym przedstawiono sześć usług społecznych w ramach, których zrealizowano jedenaście projektów świadczonych przez osoby fizyczne jak i instytucje publiczne, których realizacja przyczyniła się do rozwiązania lokalnych problemów społecznych.
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Tabela Nr 16 Projekty zrealizowane w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej
I. Integracja środowiska i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieŜy
Wnioskodawca
projektu

Miejsce realizacji
projektu

1. Publiczna
Szkoła 1. Publiczna
Podstawowa w ZaPodstawowa
wierzbiu
wierzbiu

w

Podmiot wiodący
w realizacji projektu

Szkoła
Publiczna
ZaZawierzbiu

Cele szczegółowe

Szkoła

-

w

-

2. Zespól
Publicznych 2. Zespól
Publicznych
Publiczne Gimnazjum w
Placówek
OświatoPlacówek Oświatowych
Samborcu
wych w Samborcu
w Samborcu
3. Okręg
Polskiego
3. Okręg Polskiego ZwiąZwiązku Wędkarskiezku Wędkarskiego w Okręg Polskiego Związku
go w Tarnobrzegu
Tarnobrzegu Kolo nr 54 Wędkarskiego
Kolo nr 54 w Samw Samborcu
borcu
-

Okres realizacji
projektu

Partnerzy
realizujący
projekt

dzieci i młodzieŜ szkolna z
obwodu szkoły Podstawowej w
Zawierzbiu

od wrzesień 2008
do grudzeń 2008

-

młodzieŜ wykazująca zainteresowanie literaturą oraz sztuką
teatralną

od lipiec 2008
do grudzień 2008

-

dzieci i młodzieŜ mieszkająca
na terenie gminy Samborzec

od lipiec 2008 do
grudzień 2008

Urząd Gminy
w Samborcu

Okres realizacji
projektu

Partnerzy
realizujący
projekt

Beneficjanci projektu

powstanie koła teatralnego
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
zorganizowanie i przeprowadzanie 45 h
zajęć
wycieczki do teatru (Kielce)
kształtowanie uzdolnień i zainteresowań
młodzieŜy
wyjazd do teatru
zorganizowanie grypy teatralnej
organizacja obozu, treningów, zawodów
wędkarskich
udział
w
ogólnopolskiej
olimpiadzie
wędkarskiej
zawiązanie koła przyrodniczo wędkarskiego
zajęcia warsztatowe
zakup sprzętu nagłaśniającego

Źródło: Opracowanie własne

II. Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieŜy
Wnioskodawca
projektu

Miejsce realizacji
projektu

1. Zespól Publicznych
Publiczne
Placówek OświatoSamborcu
wych w Samborcu

Gimnazjum

Podmiot wiodący
w realizacji projektu

Cele szczegółowe

w Publiczne Gimnazjum w Samborcu
-

warsztaty tematyczne
organizacja wycieczki
przygotowanie wystaw
poszerzanie wiedzy historyczno-geograficznej

Beneficjenci projektu
-

młodzieŜ z rodzin ubogich i Od sierpień 2008 do
dysfunkcyjnych
grudzień 2008

-

Źródło: Opracowanie własne

III. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy
Wnioskodawca
projektu

Miejsce realizacji
projektu
-

1. Szkoła Podstawowa
w Śmiechowicach
-

Podmiot wiodący
w realizacji projewktu

Świętokrzyski Park Narodowy
Sale szkolne
Szkoła Podstawowa
Sala komputerowa
Śmiechowicach
oczyszczalnia ścieków
stadnina koni
arboretum przy WSHP
rezerwat przyrodniczy „Góry
Pieprzowe”

Cele szczegółowe
w

-

Beneficjanci projektu

edukacja w zakresie ochrony środowiska
czynne podejmowanie działań w dziedzinie
ochrony przyrody i środowiska naturalneg
rozwój samodzielności
aktywność i wraŜliwość estetyczna
wyrównanie szans edukacyjnych

Okres realizacji
projektu

dzieci i młodzieŜ ze Szkoły Od wrzesień 2008
Podstawowej w Śmiechowi- do grudzień 2008
cach

Partnerzy
realizujący
projekt
-

Źródło: Opracowanie własne

IV. Wzmocnienie i aktywizacja lokalnych liderów
Wnioskodawca
projektu

Miejsce realizacji
projektu

Podmiot wiodący
w realizacji projektu

Cele szczegółowe
-

1. OPS w Samborcu

Na terenie gminy Samborzec

OPS w Samborcu
-

Partnerzy
realizujący
projekt
liderzy, sołtysi, radni, szefowie Od czerwiec 2008 do - gmina
grup nieformalnych
wrzesień 2008
Zaleszany
przedstawiciele lokalnych insty- gmina
tucji (ops, szkoła)
Bałtów
Beneficjanci projektu

nabycie przez liderów, przedstawicieli lokalnego środowiska umiejętności planowania i definiowania celów
zwiększanie motywacji do współpracy lokalnej
szkolenia

Okres realizacji
projektu

Źródło: Opracowanie

V. Aktywizacja środowiska lokalnego poprzez oddolne działania z aktywnym uczestnictwem
mieszkańców
Wnioskodawca
projektu

Podmiot wiodący
w realizacji projektu

Miejsce realizacji projektu

Cele szczegółowe
-

1. Zespól
Publicznych
Placówek Szkoła
Podstawowa
Oświatowych w Samborcu
Samborcu

w Szkoła
Podstawowa
Samborcu

w

-

2. Jacek
Jóźwiak
Chobrzany

-

Lokal
remizy
Chobrzany
Boisko wiejskie

3. Stowarzyszenie
HipoterapeutyczORiRK Samborzec
ne Stadniny Koni
Samborzec

Źródło: Opracowanie własne

OSP
Jacek Jóźwiak

ORiRK Samborzec

-

imprezy integrujące środowisko lokalne
formy wspólnego spędzania czasu
wprowadzenie
idei
„Uniwersytetu
Podwórkowego”
Organizacja Jasełek
integracja osób niepełnosprawnych i
samotnych
aktywizacja środowiska międzypokoleniowego
organizacja czasu wolnego
pobudzenie działań społecznych
wzbogacenie wiedzy mieszkańców swojej
miejscowości
wspólny udział w imprezach
stworzenie szlaku historycznego
nauka jazdy konnej
wycieczki autokarowe
organizacja imprez integracyjnych
aktywny wypoczynek
wyrobienie nawyków i postaw związanych
z aktywnym wypoczynkiem

Beneficjanci projektu

Okres realizacji
projektu

Partnerzy
realizujący
projekt

-

dzieci w wieku przedszkolnym
dorośli - społeczność lokalna
młodzieŜ ponadgimnazjalna
osoby starsze

Od sierpień 2008 do
grudzień 2008

-

-

dzieci
młodzieŜ
dorośli

Od sierpień 2008 do
grudzień 2008
Od styczeń 2009 do
kwiecień 2009

-

-

rodziny
z
Samborzec

terenu

Gminy Od lipiec 2008 do
listopad 2008

Warsztaty
Terapii
Zajęciowej
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VI. Aktywizacja osób starszych
Wnioskodawca projektu

Miejsce realizacji
projektu

1. Witold Stefaniak zam. 1. - budynek wiejski
Wielogóra 23
Wielogórze

Podmiot wiodący
w realizacji projektu

w

Uroczystość Wieczerzy
2. Ośrodek Pomocy Spo- Wigilijnej odbędzie się
łecznej w Samborcu
w restauracji w Samborcu

Cele szczegółowe

Aktywizacja osób starszych poprzez działania
kół gospodyń wiejskich
- organizowanie spotkań oraz degustacja
Witold
Stefaniak
zam.
potraw
Wielogóra 23
- przygotowanie bazy lokalnej
- spotkania przy ognisku
- wspólne wyjazdy i wycieczki
- imprezy środowiskowe
- wzbudzenie aktywności osób starszych i
młodzieŜy
Ośrodek Pomocy Społecz- nawiązanie nowych znajomości
nej w Samborcu
- realizacja innych spotkań o charakterze
międzypokoleniowym li kulturowym

Beneficjanci projektu

Okres realizacji
projektu

mieszkańcy
wsi
Wielogóra od lipiec 2008
Śmiechowic i śukowa
do grudzień 2008

osoby
samotne,
niepełnosprawne, wyizolowane ze środowiska
16 grudzień 2008
dzieci w wieku szkolnym
zainteresowane tradycją obrzędami i legendami lokalnymi

Partnerzy
realizujący
projekt
Leszek Nowak
(Radny Gminy
Samborzec),
Marek Zelik
Sałtys wsi
śuków)

-

Źródło: Opracowanie własne

4. Uwagi końcowe
Strategia jest dokumentem „Ŝywym” i wprowadzanie zmian w jej zapisach jest nie tylko moŜliwe,
lecz w niektórych sytuacjach wręcz konieczne. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe zmiany te nie powinny dotyczyć zasadniczych kierunków strategii.
Ze względu na zmieniające się czasem trudne do przewidzenia uwarunkowania zarówno wewnątrz
gminy, jak i w jej otoczeniu, modyfikacjom poddaje się zapisy. Najlepszą metodą wydaje się być weryfikacja dokonywana w procesie społecznym dwukrotnie podczas okresu jej funkcjonowania. Pamiętać
jednak naleŜy o konsekwentnym dąŜeniu do realizacji priorytetów oraz celów strategicznych.
Podstawowym warunkiem realizacji strategii jest stworzenie odpowiednich form i mechanizmów
zarządzania tym dokumentem. Celowe jest więc powołanie przez Wójta Gminy Zespołu Koordynacyjnego ds. WdraŜania i Realizacji Strategii.
Oceny realizacji strategii dokonać winna Rada Gminy na podstawie corocznego sprawozdania
przygotowanego przez Zespół.
Spis Tabel
1. Wykaz osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy oraz powierzchnia w ha. (w
ostatnich trzech latach)
2. Struktura ludności według płci i wieku
3. Ilość osób objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu,
Podział ze względu na rodzaj udzielonego wsparcia
4. Ilość osób objętych pomocą społeczną z powodu trudnej sytuacji Ŝyciowej
5. Instytucje zajmujące się pomocą społeczną w Gminie (z uwzględnieniem instytucji powiatowych)
6. Stan bezrobocia w Gminie Samborzec w podziale na kategorię wiekową
7. Stan bezrobocia w Gminie Samborzec wg podziału na staŜ pracy
8. Zewidencjonowana liczba bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia
9. Rodzaje stopni niepełnosprawności i orzeczeń równowaŜnych
10. Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w WTZ oraz rodzaj schorzeń występujących u
uczestników WTZ
11. Struktura stwierdzonych przestępstw w latach 2006-2007
12. Liczba uczniów w szkołach w poszczególnych latach
13. Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Samborcu (3 lata)
14. Analiza problemów i potrzeb
15. Cele strategiczne i operacyjne
16. Projekty zrealizowane w ramach PPWOW Programu Integracji Społecznej
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1366
UCHWAŁA Nr 116/XVII/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 179 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Smykowie,
uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budŜetu gminy na 2009 rok przyjęty Uchwałą Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008r. Rady
Gminy w Smykowie, Zarządzeniem Nr 86/2009
Wójta Gminy w Smykowie z dnia 19 stycznia
2009r. w sposób następujący:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
646.239 zł
w tym:
Dział 758 RóŜne rozliczenia
28.000
Rozdział 75814 RóŜne rozliczenia finansowe
28.000
§ 0920 Pozostałe odsetki
28.000
Dział 852 Pomoc społeczna
5.000
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
5.000
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów
5.000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
79.231
Rozdział 85395 Pozostała działalność 79.231
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 66.206
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11.683
§ 6208 Dotacje rozwojowe
1.141
§ 6209 Dotacje rozwojowe
201
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
534.008
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
534.008
§ 6208 Dotacje rozwojowe
534.008
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 646.239 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna
16.000
Rozdział 75023 Urzędy gmin
11.000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
6.000
§ 4580 Pozostałe odsetki
5.000
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
5.000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
2.500
§ 4300 Zakup usług pozostałych
2.500

Dział 852 Pomoc społeczna
8.000
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
5.000
§ 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
5.000
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
3.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
3.000
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
79.231
Rozdział 85395 Pozostała działalność 79.231
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
1.293
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
228
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
209
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy
37
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14.351
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe
2.532
§ 4218 Zakup materiałów i wyposaŜenia
5.380
§ 4219Zakup materiałów i wyposaŜenia 949
§ 4308 Zakup usług pozostałych
43.338
§ 4309 Zakup usług pozostałych
7.648
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
727
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
128
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
909
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
160
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
1.141
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych
201
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.000
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
3.000
Budowa budynku uŜyteczności społecznokulturalnej w m-ści Królewiec
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
540.008
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
540.008
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§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
540.008
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Smykowie - 397.008 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Salacie 137.000 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stanowiskach - 6.000 zł
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budŜetu gminy na 2009 rok przyjęty Uchwałą Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008r. Rady
Gminy w Smykowie, Zarządzeniem Nr 86/2009
Wójta Gminy w Smykowie z dnia 19 stycznia
2009r. w sposób następujący:
1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.294 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna
34.294
Rozdział 85295 Pozostała działalność 34.294
§ 4303 Zakup usług pozostałych
33.944
§ 4413 PodróŜe słuŜbowe krajowe
150
§ 4743 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100
§ 4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
100
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.294 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna
34.294
Rozdział 85295 Pozostała działalność 34.294
§ 4013 Wynagrodzenia osobowe pracowników
26.261
§ 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne
4.222
§ 4123 Składki na Fundusz Pracy
647
§ 4213 Zakup materiałów i wyposaŜenia
1.350
§ 4443 Odpisy na ZFŚS
1.814
§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
poŜyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu - w kwocie 2.221.008 zł;
w tym kredyty, poŜyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 2.221.008 zł
§ 4. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŜetu do wysokości 2.221.008 zł,
w tym do zaciągania kredytów, poŜyczek i
emitowania papierów wartościowych w
związku ze środkami określonymi w umowie
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zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
2.221.008 zł
§ 5.1. Wprowadza się zmiany do załącznika
Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały
Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w ten
sposób, iŜ ustala się wysokość wydatków w roku
2009 w kwocie 4.500.008 zł.
2. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3a
- Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. do
uchwały Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w ten sposób, iŜ ustala się wysokość wydatków
w 2009r. w kwocie 217.802 zł.
3. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok do uchwały
Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w ten
sposób, iŜ ustala się wysokość wydatków na
2009r. w kwocie 3.585.436 zł
4. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4a
- Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009r. do
uchwały Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia 2008r.
w ten sposób, iŜ ustala się wysokość wydatków
w 2009r. w kwocie 320.086 zł.
5. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4b
- Wydatki majątkowe na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009r.
do uchwały Nr 114/XVI/08 z dnia 29 grudnia
2008r. w ten sposób, iŜ ustala się wysokość wydatków w 2009r. w kwocie 3.265.350 zł.
6. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 11
- Dotacje celowe do uchwały Nr 114/XVI/08 z
dnia 29 grudnia 2008r. w ten sposób, iŜ ustala się
wysokość dotacji celowych w kwocie 103.000 zł
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak
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Rady Gminy w Smykowie
z dnia 16 lutego 2009r.
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Załącznik Nr 3a
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Załącznik Nr 4
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Załącznik Nr 4a

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 149

 7152 

Poz. 1367

Załącznik Nr 4b
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Załącznik Nr 11

1367
UCHWAŁA Nr 117/XVII/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wypłacania nagród i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Smyków
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 póź. zm.) oraz
art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z
2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.), Rada Gminy
w Smykowie uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający
zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 65/X/08 Rady
Gminy w Smykowie z dnia 29 stycznia 2008 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę
Smyków na 2008 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak
Załącznik do uchwały Nr 117/XVII/09
Rady Gminy w Smykowie
z dnia 16 lutego 2009r.

Regulamin
określający zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wypłacania nagród
i innych świadczeń nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Smyków
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania:
1. dodatku motywacyjnego,
2. dodatku funkcyjnego
3. dodatku za warunki pracy,
4. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

5. nagrody z funduszu nagród,
6. dodatku za wysługę lat,
7. dodatku mieszkaniowego.
§ 2.1. Ilekroć w dalszych zapisach regulaminu jest mowa bez bliŜszego określenia o:
1) szkole - naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub
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placówek, dla której organem prowadzącym
jest Gmina Smyków,
2) pracodawcy - rozumie się przez to Szkołę,
bądź w zaleŜności od kontekstu regulaminu
dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy.
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - naleŜy przez
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,
4) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę.
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5) roku szkolnym - naleŜy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
6) klasie - naleŜy przez to rozumieć takŜe oddział lub grupę,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin - naleŜy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 oraz w art. 42 ust. 7
ustawy Karta Nauczyciela.
2. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków.

Dodatek motywacyjny
§ 3.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moŜliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub
pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z
poleceń słuŜbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangaŜowanie w realizację czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleŜeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły w tym sprawdzianów i egzaminów końcowych.
2. O wysokości dodatku motywacyjnego
dla dyrektorów szkół decydują w szczególności
następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budŜetowej w
oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudŜetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących
nauczycieli doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających
na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
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a) osiągnięcia uczniów szkoły : naukowe,
sportowe, artystyczne w skali regionu,
województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych
oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagroŜeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły
i Samorządem Uczniowskim.
§ 4.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela moŜe być przyznany w wysokości do 10 %
jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Łączna kwota dodatków motywacyjnych
wypłaconych w roku budŜetowym wyniesie co
najmniej 7 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
3. Dodatki motywacyjne przyznaje się na
czas określony w roku budŜetowym.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela przyznaje dyrektora dla dyrektora
Wójt Gminy, w ramach zaplanowanych i posiadanych środków, po konsultacji z odpowiednimi
strukturami związków zawodowych.

Poz. 1367

5. Przyznanie dodatku motywacyjnego w
określonej wysokości winno być uzasadnione
pisemnie z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 3.
6. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
7. Nauczycielom przeniesionym na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której
nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
9. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten moŜna skrócić do pół roku.
10. Dodatku motywacyjnego nie wypłaca
się nauczycielom z powodu przebywania na;
urlopach: macierzyńskim, wychowawczym i
zdrowotnym; zwolnieniu lekarskim dłuŜszym niŜ
jeden miesiąc.
11. Dodatek moŜe być cofnięty w przypadku raŜącego naruszenia dyscypliny pracy.
12. Dodatek motywacyjny jest wliczany do
podstawy zasiłku chorobowego, opiekuńczego
macierzyńskiego i jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do pracy.

Dodatek funkcyjny
§ 5.1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy w granicach od
10 % do 30 % przysługującego wynagrodzenia
zasadniczego. Przy ustalaniu wysokości dodatku
funkcyjnego naleŜy uwzględnić wielkość szkoły,
liczbę uczniów i oddziałów, złoŜoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i
społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.
3. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości;
1) wychowawstwo klasy 90.00, złotych

2) opiekun staŜu 60.00, złotych
przyznawany przez dyrektora szkoły.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeŜeli powierzenie to nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji z innych powodów, a
jeŜeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia tego miesiąca - od tego dnia.
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6. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w
terminie wypłaty wynagrodzenia.

Poz. 1367

7. Dodatek funkcyjny jest wliczany do
podstawy zasiłku chorobowego, opiekuńczego,
macierzyńskiego i jest proporcjonalnie pomniejszany za czas niezdolności do pracy.

Dodatek za warunki pracy
§ 6.1. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za kaŜdą godzinę prowadzonych zajęć w trudnych lub uciąŜliwych warunkach określonych w
§ 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz. U.
Nr 22, poz. 181, z późn. zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeŜeli nauczyciel realizuje cały obowiązujący go wymiar
zajęć w trudnych lub uciąŜliwych warunkach.
4. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeŜeli nauczyciel realizuje tylko część obowiązującego wymiaru w tych warunkach lub jeŜeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z
dołu. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki
pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły
(placówki), a dla dyrektora - Wójt Gminy.

2. Dodatek, o którym mowa w pkt. 1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy
w warunkach do niego uprawniających.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeŜeniem ust. 2, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie
za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnoŜąc
tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, Ŝe czas zajęć do
½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny
liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym
nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie
realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia
oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy za wyjątkiem;
1) opieki nad zdrowym dzieckiem,
2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy
zgodnie z art. 298² Kodeksu Pracy,
3) urlopu udzielanego nauczycielom w celu
doskonalenia zawodowego,
4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności
wynikającej z jego funkcji związkowej.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w
Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których
nauczyciel nie mógł ich realizować w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub
szczególnych warunków atmosferycznych,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej itp.,
5) chorobą dziecka objętego nauczaniem indywidualnym, trwającą nie dłuŜej niŜ tydzień;
traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za
godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.
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Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 8.1. W budŜecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego;
1) 0,2 % przeznacza się na nagrody organu
prowadzącego,

2) 0,8 % przeznacza się na nagrody dyrektora
szkoły.
2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o
którym mowa w ust. 1 określa odrębny regulamin.

Dodatek za wysługę lat
§ 9.1. Nauczycielom przysługuje dodatek
za wysługę lat w wysokości 1 % wynagrodzenia
zasadniczego za kaŜdy rok pracy, z tym Ŝe dodatek ten nie moŜe przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
2. Prawo do dodatku za wysługę lat nauczyciel nabywa pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego czwarty rok pracy.
3. Do okresów uprawniających do dodatku
za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego
zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez
względu na sposób ustania stosunku pracy. Za-

licza się teŜ inne okresy pracy, jeŜeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zaleŜą uprawnienia pracownicze.
4. Przysługujący nauczycielowi dodatek za
wysługę lat podlega wypłacie miesięcznie z góry.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości takŜe w okresie
przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

Dodatek mieszkaniowy
§ 10.1. Nauczycielowi zatrudnionemu w
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego
stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość dodatku mieszkaniowego, w
zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie;
1) przy jednej osobie w rodzinie 40,00 złotych,
2) przy dwóch osobach i więcej w rodzinie
50,00 złotych.
3. Do członków rodziny nauczyciela zalicza
się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałŜonka nie posiadającego własnego
źródła dochodu,
2) dzieci pozostające na jego utrzymaniu, uczące się, jednak nie dłuŜej niŜ do 24 roku Ŝycia.
4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi,
będącemu takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2.
MIĘDZYSZKOLNA KOMISJA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pracowników Oświaty i Wychowania
Miasta i Gminy Końskie
ul. Partyzantów 1, tel. 372-29-19
Przewodnicząca
Międzyszkolnej Komisji NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Pracowników Oświaty i Wychowania w Końskich
mgr inŜ. Helena Rozmus

małŜonkowie wspólnie określają pracodawcę
mającego wypłacać dodatek.
5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na
wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek, nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezaleŜnie od tytułu prawnego w którym nauczyciel złoŜył wniosek o jego przyznanie.
7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a takŜe w okresach nie
świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego lub korzystania z urlopu wychowawczego.
8. Nauczycielowi, spełniającemu warunki
do przyznania dodatku mieszkaniowego, zatrudnionemu w więcej niŜ jednej szkole prowadzonej
przez Gminę, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy.
Regulamin został uzgodniony z organizacjami
związkowymi zrzeszającymi nauczycieli: Związek
Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność”.
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ZARZĄD ODDZIAŁU
26-200 Końskie, ul. Krakowska 38
NIP 6581762653 tel./fax 041 372 25 17
PREZES ODDZIAŁU ZNP
Henryk Rydz
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1368
UCHWAŁA Nr 121/XVII/09
RADY GMINY W SMYKOWIE
z dnia 16 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Smyków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Końskich i
Zarządu Powiatu w Kielcach - Rada Gminy w
Smykowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się przebieg dróg gminnych
połoŜonych na terenie gminy Smyków według
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Szczegółowe połoŜenie i przebieg
dróg gminnych oznaczonych na mapie stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: W. Cłapak
Załączniki do uchwały Nr 121/XVII/09
Rady Gminy w Smykowie
z dnia 16 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
1. Przyłogi - Cisownik - granica gminy, - długość odcinka - 1720 mb.
2. Kawęczyn - granica gminy, - długość odcinka
- 2850 mb.
3. Miedzierza - Pokoradz, - długość odcinka 800 mb.
4. Miedzierz - Wólka Smolana- granica gminy- długość odcinka - 4000 mb.
5. Miedzierz - Rozgół, - długość odcinka - 900 mb.
6. Salata - granica gminy (w kier. Zazdrość) długość odcinka - 1100 mb.
7. Salata - Muszczarz - granica gminy - długość
odcinka - 1250 mb.
8. Cisownik /przez wieś/ - granica gminy - długość odcinka - 2215 mb.
9. Granica gminy - Stanowiska - granica gminy,
granica gminy Kozów - dł. odc. - 2150 mb.
10. Matyniów - Sachalin, - długość odcinka - 950 mb
Stan na: 2-luty-2009r.

11. Piaski Królwieckie - Trawniki - granica gminy
- długość odcinka - 2714 mb.
12. Rozgół - Pokoradz - - długość odcinka - 2450 mb.
13. Salata - Zastawie - Królewiec Poprzeczny długość odcinka - 1460 mb.
14. Zastawie /przez wieś/ - granica gminy - długość odcinka - 914 mb
15. Kozów - Komorniki, - długość odcinka - 660 mb
16. Salata - Pociejów - granica gminy - długość
odcinka - 400 mb.
17. Znajoma - Przyłogi, - długość odcinka - 670 mb.
18. Adamów - Przyłogi, - długość odcinka - 1200 mb.
19. Piaski Królewieckie /przez wieś/, - długość
odcinka - 300 mb.
20. Stanowiska - Dąbrówki - granica gminy długość odcinka - 680 mb
21. Matyniów - Piaski, - długość odcinka - 500 mb
22. Stanowiska - Podłazie, - długość odcinka 300 mb.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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