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1850
UCHWAŁA Nr XXXIX/336/09
RADY GMINY IWANISKA
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z póŜń. zm), uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie
Iwaniska stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały

§ 2. Traci moc uchwała nr XLV/354/2005
Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 29 grudnia
2005 roku
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym woj. świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/336/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 19 lutego 2009r.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2019
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Wstęp
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska ma na celu stworzenie jej
mieszkańcom moŜliwości rozwoju osobistego oraz wsparcie osób i rodzin wymagających pomocy.
I.

Cel i proces tworzenia strategii
Proces zarządzania gminą Iwaniska a w szczególności w aspektach jej rozwoju musi mieć charakter
aktywny i powinien być nastawiony na kreowanie przyszłości a więc powinien być oparty na podejściu
strategicznym.
Analizy strategiczne pozwalają poznać ogólną sytuację organizacji poprzez badanie jej zasobów i działalności oraz rozpoznanie otoczenia zewnętrznego, mogą stanowić podstawę do ustalenia jej strategii i celów.
1.1.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) nałoŜyła na gminy
opracowanie i realizację gminnej strategi rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
1.2.

ZałoŜenia strategii
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma w załoŜeniach pełnić rolę schematu
integrującego działania poszczególnych uczestników Ŝycia społecznego w gminie. Podstawową funkcją
strategii winno być z jednej strony - dostarczanie podmiotom polityki społecznej oraz mieszkańcom informacji o długookresowych uwarunkowaniach rozwoju infrastruktury społecznej, natomiast z drugiej
strony - deklaracja i zobowiązanie władz gminy do podjęcia określonych przedsięwzięć i działań.
W tym kontekście strategia powinna wskazywać cele, ich hierarchię, moŜliwości realizacji tych celów, jak teŜ narzędzia i instrumenty stosowane w procesie wdraŜania kolejnych działań. Jest takŜe programem rozwoju, który formułuje cele długofalowe i sposoby ich realizacji, ustala hierarchię, podporządkowuje działania doraźne celom długofalowym.
Strategia ma charakter partnerski - społeczny. Określa kierunki i granice działań władz oraz udział
innych partnerów. Jest stale aktualizowana i korygowana.
Opracowana strategia winna umoŜliwiać wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej,
podporządkowywać działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagroŜeń. Pozwalać na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich,
sprzętowych, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy oraz zwiększać szansę na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej.
1.3. Etapy budowania GSRPS
1.3.1. Okres rozpoczęcia i zakończenia procesu tworzenia strategii
Okres rozpoczęcia pracy nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska
rozpoczął się od września 2008 roku. Przed rozpoczęciem warsztatów mających na celu aktualizację
Gminnej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych, przeprowadzono dwa spotkania ze społecznością lokalną na temat problemów i potrzeb społeczności. Pierwsze spotkanie odbyło się 5.06.2008r.,
drugie natomiast 11.07.2008r. Istotną sprawą było takŜe skonsultowanie zgodności z kryteriami oceny
istniejącej strategii w ramach PPWOW. Jak równieŜ w dniach 11 i 12.08.2008r. przeprowadzono diagnozę
sytuacji społecznej w gminie (ankieta w załączeniu).
Kolejnym krokiem słuŜącym aktualizacji strategii był cykl warsztatów, które odbyły się kolejno
26.09.2008r., 29.10.2008r., 20.11.2008r.
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PoniŜsza tabela przedstawia zakres opracowanego materiału w podziale na poszczególne warsztaty.

-

Warsztat A

Warsztat B

Diagnoza sytuacji
społecznej w gminie

Analiza problemów społecznych oraz zasobów społecznych
w gminie

Analiza sytuacji społecznej w - Identyfikacja i kategoryzacja
gminie w oparciu o dane statyproblemów społecznych w
styczne oraz opinie środowisk
gminie
społecznych i przedstawicieli - Analiza przyczyn zjawisk spoinstytucji społecznych
łecznych, wzajemnych ko- Analiza doświadczeń w rozwiąrelacji
zywaniu problemów społecznych - Określanie zasobów społecz- Dotychczasowa
współpraca
nych gminy
instytucji i organizacji społecznych - Badanie potrzeb społecznych
na rzecz społeczności lokalnej
oraz zakresu ich zaspokojenia
- Formułowanie wizji rozwoju - Ocena poziomu Integracji
społecznego gminy (SWOT)
społecznej
Realizatorzy
- Zespół roboczy i inne pod-mioty - Zespół Liderów
posiadające potrzebne dane i - Zespół Roboczy
informacje
- Moderator / KR
11-12.08.2008r
26.09.2008r

-

Warsztat C
Formułowanie załoŜeń strategii
rozwiązywania problemów
społecznych w oparciu o partycypację
społeczną i zasady rozwoju społecznego
Analiza zasad rozwoju społecznego
Formułowanie misji rozwoju społecznego w korelacji z wizja rozwoju gminy
Formułowanie celów strategicznych
Określenie celów oraz kierunków działań w gminie
Określanie sposobu zarządzania realizacją strategii

Warsztat D

Wynik końcowy

Budowanie koncepcji projektów
stymulujących zrównowaŜony
rozwój społeczny

Powstaje dokument
GSRPS oraz
Plan realizacyjny

-

-

-

Zespół Liderów
Zespół Roboczy
Moderator / KR
29.10.2008r

-

Budowanie zarysu projektów
społecznych określających sposoby działania zapewniające
rozwój lokalny
Publiczna debata na temat
zaproponowanych rozwiązań
Ranking projektów w oparciu
o zasady rozwoju społecznego
Wybór projektów
Powołanie zespołów roboczych
w zdefiniowanych obszarach

Zespół Liderów
Zespół Roboczy
Moderator / KR
20.11.2008

-

-

Określenie działań zespołu wdroŜeniowego
Ustalenie zasad monitoringu
Opracowanie
procedur ewaluacji
Upowszechnienie
wyników działań

Zespół Roboczy
Moderator / KR

1.3.2. Określenie horyzontu czasowego strategii
Czas realizacji gminnej strategi rozwiązywanie problemów społecznych Gminy Iwaniska obejmuje
lata 2009-2015.
1.3.3. Lista osób biorących udział w opracowaniu strategii
W opracowaniu strategii brał udział Zespól Warsztatowy ds Aktualizacji GSRPS powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Iwaniska Nr 85/2008 z dnia 06.11.2008r. oraz sołtysi i radni z terenu gminy.
Lista osób naleŜących do Zespołu Warsztatowego:
1. Słowik Wiesława - Sekretarz Urzędu Gminy Iwaniska
2. Łucki Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy Iwaniska
3. Adamczak Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przepiórowie
4. Doleszek Zbigniew - Sołtys wsi Przepiórów
5. Sadaj Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
6. Maciąg Jolanta - Wygiełzów
7. Kołodziej Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujeździe
8. Łata Edyta - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ujeździe
9. Ramza - Łucka Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli
10. Mazur Anna - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli
11. Piotrowicz GraŜyna - Jastrzębska Wola
12. Kargulewicz Aneta - - Publiczne Gimnazjum w Iwaniskach
13. Murdza Maria - Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
14. Krakowiak GraŜyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mydłowie
15. Kowaluk Izabela - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mydłowie
16. Zawadzka Barbara - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
17. Staniek Ewelina - Instytucja Kultury Zamek Ujazd
18. Wróblewska Lucyna - Kierownik Gminnej Biblioteki w Iwaniskach
19. Serwinowska Maria - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
20. Słoczyńska Beata - Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
21. Maziarz Danuta - Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
22. Czerwik Zofia - Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
23. Czub Wiesława - Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
24. Polański Jan - OSP Stobiec
II. Charakterystyka Gminy Iwaniska
2.1.

Rys historyczny gminy
Początki osady sięgają 1403 roku, kiedy to połoŜono kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego.
JuŜ w 1400r. istniał tutaj cech krawców. Przez kilka kolejnych stuleci osada nosiła nazwę Unieszów.
W 1450r. król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał prawa średzkie wsi Unieszów wchodzącej wówczas w
skład włości Jana Głowacza z Oleśnicy, wojewody sandomierskiego. W kolejnych latach nastąpiła lokacja
osady miejskiej, której rozkwit jest ściśle związany z kolejnymi posiadaczami Iwanisk - rodziną Zborowskich. W krótkim czasie Iwaniska rozwinęły się do rangi miasta o charakterze handlowym.
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W połowie XVI w. Iwaniska były pręŜnym ośrodkiem kalwinizmu. W 1552r. odbył się w Iwaniskach słynny synod kalwiński z udziałem znanego humanisty Jana Łaskiego głośnego w Europie działacza reformacyjnego.
Iwaniska połoŜone na starym szlaku handlowym z Krakowa przez Opatów, Sandomierz, Zawichost na wschód
przez IłŜę, na północ do Warszawy i Wilna miały początkowo korzystne warunki rozwoju. Pod koniec XVI wieku
miasteczko posiadało własny ratusz, 36 domów w rynku i około 200 domów poza rynkiem.
Kolejni moŜni właściciele wyjednali dla miasta oprócz przywileju na targi, prawo odbywania
13 jarmarków rocznie. Ściągnęli równieŜ wielu rzemieślników nawet tak rzadkich specjalności jak: ludwisarze, mosięŜnicy i złotnicy.
W 1578r. w mieście mieszkało 44 rzemieślników, 13 gorzelników i 15 komorników.
Wydarzenia potopu szwedzkiego połoŜyły kres szybkiego rozwoju Iwanisk. W 1657r. Oddziały Jerzego II Rakoczego splądrowały doszczętnie a następnie spaliły miasto. W latach 1662-1665 Iwaniska
liczyły 50 domów i 416 mieszkańców, a w 1674r. tylko 311 mieszkańców. Nastąpiła wówczas stopniowa
odbudowa miasta. W 1788r. w mieście istniało 138 domów oraz 25 włók ziemi ornej a w 1869r. w mieście
było 167 domów i 1086 mieszkańców.
W 1869r. Iwaniska straciły prawa miejskie i zostały zdegradowane do roli osady. W 1900r. wybudowany został nowy kościół rzymsko-katolicki. W 1914r. doprowadzono do Iwanisk linię kolejki wąskotorowej z Bogorii, która została zlikwidowana w 1959r. jako nierentowna.
Początkowo korzystne geograficzno-historyczne połoŜenie Iwanisk z biegiem czasu nie uchroniło
osady od zahamowania dalszego rozwoju. Powstanie gminy jako jednostki administracyjnej sięga czasów rozbiorowych, kiedy obszar wokół Iwanisk wchodził w skład tzw. Królestwa Kongresowego.
Zachował się dokument z 1900r. z otwarcia nowo wybudowanego budynku pod urząd administracyjny. Jest to przemówienie Wójta ówczesnej gminy podkreślającego wkład mieszkańców gminy w wybudowanie tego obiektu.
W czasach Polski niepodległej aŜ do wybuchu II wojny światowej w skład gminy wchodziło 18 sołectw (obecnie jest 27 sołectw).
Znaczne piętno na osadzie wywarł okres okupacji hitlerowskiej.
W latach 1944-1945 przez Iwaniska przechodziła linia frontu. Dewastacji uległa prawie cała zabudowa.
Gmina Iwaniska zaraz po wyzwoleniu liczyła 15 sołectw przewaŜnie wielo wsiowych, 5 564 mieszkańców
oraz 5 920 ha powierzchni ogólnej i 907 gospodarstw.
W 1954r. wydana została Ustawa o Radach Narodowych na mocy której na terenie dzisiejszej gminy powołano gromadzkie Rady Narodowe we wsiach: Przepiórów, Ujazd, Iwaniska, Marianów, Zbelutka. W latach
1969-1972 następowało likwidowanie gromadzkich Rad Narodowych, których obszary zostały przejmowane
przez jednostki większe. W 1975r. zlikwidowano ostatnie dwie z tych mniejszych GRN tj. w Trzepiórowie
i Zbelutce a obszar ich włączono do Iwanisk. Do 1975r. gmina naleŜała do powiatu Opatów a woj. kieleckie.
W 1975r. został zlikwidowany stopień powiatu a większość decyzji administracyjnych została przekazana na rzecz Urzędu Gminy, który stał się podstawowym organem administracji państwowej w administracji samorządowej a Gmina Iwaniska znalazła się w województwie tarnobrzeskim.
Po następnej reformie samorządowej w 1998r. przywrócony został stopień powiatowy. W wyniku
tej reformy Gmina Iwaniska znalazła się ponownie w powiecie opatowskim lecz w województwie świętokrzyskim. Obecnie (stan na 31.12.2008r.) Gmina Iwaniska obejmuje 27 sołectw liczy 7235 mieszkańców i
zajmuje 105 km2 tj. 10 503 ha. W tej gminie figuruje 2 204 właścicieli gruntów rolnych
Opracowano w oparciu o:
1. Opracowanie zbiorowe pt. „Miasta Polskie w Tysiącleciu”, Warszawa 1965
2. Dane z planu społeczno-gospodarczego gminy w 1980r.
3. „Panorama powiatów województwa świętokrzyskiego” Ginalska T., Osiński A., Oficyna wydawnicza
„Abla”, Krosno 1999r.
4. Dane z Urzędu Gminy Iwaniska
2.2. PołoŜenie, powierzchnia
2.2.1. PołoŜenie administracyjne
Gmina Iwaniska połoŜona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie
opatowskim. Bezpośrednimi sąsiadami gminy są:
- od północy: gmina Baćkowice, gmina Opatów (powiat opatowski)
- od wschodu: gmina Lipnik (powiat opatowski)
- od południowego-wschodu: gmina Klimontów (powiat sandomierski)
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od południa: gmina Bogoria (powiat staszowski)
od południowego-zachodu: gmina Raków (powiat kielecki)
od zachodu: gmina Łagów (powiat kielecki)

Lokalizacja Województwa Świętokrzyskiego na tle Polski
Lokalizacja powiatu opatowskiego na tle Województwa Świętokrzyskiego

i lokalizacja gminy Iwaniska na tle Powiatu Opatowskiego
2.2.2. PołoŜenie geograficzne
Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki J., 1994), gmina Iwaniska połoŜona jest
w całości w makroregionie WyŜyna Kielecka (342.3). Obszar gminy obejmują dwa mezoregiony: Góry
Świętokrzyskie (342.34-35) i WyŜyna Sandomierska (342.36). Granica pomiędzy mezoregionami na obszarze gminy przebiega na linii Stobiec - Iwaniska - Radwan. Mezoregion Góry Świętokrzyskie jest dodatkowo podzielony na 12 mikroregionów. Dwa z nich znajdują się na obszarze gminy: Padół KieleckoŁagowski (342.347) oraz Pasmo Wygiełzowskie (342.353).
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Na całej WyŜynie Sandomierskiej zalega znacznej miąŜszości pokrywa lessowa (miejscami ponad
30 m.), co sprawia, Ŝe pod względem ukształtowania terenu jest dość płaska. Rozcinają ją doliny rzeczne
oraz wąwozy wytworzone w podatnych na erozję lessach.
Padół Kielecko Łagowski to uwarunkowane tektonicznie obniŜenie denudacyjne zbudowane z mało
odpornych skał środkowo i górnodewońskich oraz dolnokarbońskich, przykrytych piaszczysto, gliniastymi utworami czwartorzędowymi. Pasmo Wygiełzowskie jest praktycznie płaskowyŜem, zbudowanym z
mułowców, iłołupków i piaskowców kambryjskich przykrytych lessem. Cechuje się urozmaiconą rzeźbą o
znacznych spadkach i deniwelacjach lokalnych.
2.2.3. Powierzchnia
Gmina Iwaniska zajmuje powierzchnię 105 km2 i podzielona jest na 27 sołectw.
Wykaz sołectw i wsi w gminie Iwaniska
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nazwa sołectwa
Boduszów
Borków
Dziewiątle
Garbowice
Gryzikamień
Iwaniska
Jastrzębska Wola
Kamieniec
Kopiec
Kujawy
Krępa
Łopatno
Marianów
Mydłów
Nowa Łagowica
Przepiórów
Radwan
Skolankowska Wola
Stobiec
Stara Łagowica
Tęcza
Toporów
Ujazd
Wojnowice
Wzory
Wygiełzów
Zaldów

Wieś przypisana do sołectwa

Sobiekurów, Planta
Haliszka
Kamienna Góra, Zielonka, Podzaldów

Stan ludności w gminie Iwaniska wg danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2008r. wynosi
7235 mieszkańców.
Wykaz sołectw gminy Iwaniska wraz liczbą mieszkańców
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Nazwa miejscowości
Boduszów
Borków
Dziewiątle
Garbowice
Gryzikamień
Iwaniska
Jastrzębska Wola
Kamieniec
Kopiec
Kujawy
Krępa
Łopatno
Marianów
Mydłów
Nowa Łagowica
Przepiórów
Radwan
Skolankowska Wola
Stobiec
Stara Łagowica
Tęcza
Sobiekurów
Planta
Toporów

Liczba ludności 31.12.2006
152
134
186
149
115
1278
301
266
64
325
298
261
240
405
54
269
243
250
370
159

Liczba ludności 31.12.2007
147
133
178
146
111
1423
294
248
63
321
290
250
233
403
52
268
239
230
365
155

Liczba ludności 31.12.2008
145
130
168
141
110
1348
282
256
59
320
281
240
219
313
51
263
160
217
355
149

412

408

397

162

150

146
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Ujazd
Haliszka
Wojnowice
Wzory
Kamienna Góra
Zielonka
Podzaldów
Wygiełzów
Zaldów

Poz. 1850

549

545

525

227

223

209

370

365

356

144
125

139
122

131
123

III. Gospodarka i przedsiębiorczość
3.1.

Rolnictwo
Wiodącą funkcją gminy Iwaniska jest rolnictwo. Według danych ze Spisu Rolnego z 2002r. około
41,2 % ludności wiejskiej w wieku powyŜej 15 lat pracowało wyłącznie w swoim gospodarstwie rolniczym. Gmina zalicza się do obszarów województwa świętokrzyskiego posiadających korzystne warunki
przyrodnicze, które gwarantują rozwój funkcji rolniczej.
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy wynosi 71,4 pkt (dla woj. 70,4 pkt).
Istotnym warunkiem przyrodniczo-glebowym jest m.in. niski poziom zanieczyszczenia gleb metalami
cięŜkimi i siarką siarczanową, który zapewni moŜliwość rozwoju produkcji ekologicznej bez ograniczeń na
większości terenów rolniczych. Powierzchnia uŜytków rolnych wynosi 8 119 ha co stanowi 77,3 % pow.
ogólnej gminy. Agroklimat gminy moŜna uznać za sprzyjający rolnictwu.
Głównym dysponentem ziemi jest sektor gospodarstw indywidualnych który uŜytkuje około
91,05 terenów rolnych. Liczba gospodarstw rolnych (dane z U.G.) wynosi ogółem 1 775. Średni areał
gospodarstwa indywidualnego wynosi 3,81 ha uŜytków rolnych. Zatrudnienie w rolnictwie w gminie 20,9 osoby/ 100 ha (dla woj. świętokrzyskiego) 38,3 osoby/ 100 ha uŜytków rolnych). Najwięcej występuje
gospodarstw indywidualnych o powierzchni 1-5 ha co stanowi 50,25 ogółu gospodarstw.
DuŜych opłacalnych gospodarstw - powyŜej 15 ha - jest w gminie 21 - co stanowi 1,2 ogółu gospodarstw w gminie (średnia woj. 1,2 %).
Struktura agrarna w gminie Iwaniska
Grupy obszarowe uŜytków rolnych
Ogółem
do 1 ha
od 1 do 2 ha
od 2 do 5 ha
od 5 do 7 ha
od 7 do 10 ha
od 10 do 15 ha
od 15 do 20 ha
od 20 do 50 ha
od 50 do 100 ha
pow. 100 ha

Liczba gospodarstw
3247
932
884
862
304
188
53
21
2
1
0

Struktura gruntów rolnych gminy (wg danych geodezyjnych z dnia 01.01.2002r.) kształtowała się
następująco:
- uŜytki rolne - 8132 ha (77,4 % powierzchni ogólnej)
- grunty orne - 6117 ha (75,2 % uŜytków rolnych)
- sady - 123 ha (1,5 uŜytków rolnych)
- łąki trwałe - 571 ha (7,0 % uŜytków rolnych)
- pastwiska - 1066 ha (13,1 % uŜytków rolnych)
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 94 ha (1,1 % gruntów rolnych)
- stawy rybne i oczka wodne - 3 ha (0,1 % gruntów rolnych)
Dane liczbowe dotyczące głównych elementów zagospodarowania r.p.p. kształtują się następująco:
- liczba gospodarstw indywidualnych (dane P.S.R. - 2002r.) - 1775
- liczba działek - do 1 ha UR (dane jw.) - 362
- średni areał gospodarstwa indywidualnego (dane jw.) - 3,81 ha UR
- tereny zmeliorowane - 864,1 ha (50 % zaspokojenia potrzeb wg WZMiGW)
- gleby zagroŜone erozją (wszystkich stopni) - 14,5 % ogólnego areału gruntów ornych.
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Poza tym gmina charakteryzuje się:
- wysokim udziałem uŜytków zielonych z których około 35 % stanowią słabej jakości pastwiska,
- znaczny udział gleb połoŜonych na stokach
- duŜy areał gleb o niewłaściwych stosunkach wodnych (zbyt suchych lub nadmiernie uwilgotnionych)
- niewielka powierzchnia przeciętnej działki (1,1 ha) oraz duŜa odległość od siedliska ok. 1,9 ha
- niski poziom kwalifikacji właścicieli gospodarstw (zaledwie 11,6 % właścicieli posiada wykształcenie
średnie lub wyŜsze)
- niewielkie zainteresowanie rolników do integracji w grupy producenckie.
Na obszarze gminy przewaŜa tradycyjny wielokierunkowy system produkcji rolniczej - uprawa zbóŜ
i buraków cukrowych oraz chów trzody chlewnej, bydła mięsnego i mlecznego.
Rolnictwo posiada charakter surowcowy co nie sprzyja stabilności produkcji a przetwórstwo rolnospoŜywcze jest słabo rozwinięte - 1 młyn, 1 masarnia i 1 piekarnia.
3.2.

Pozarolnicza działalność gospodarcza
Z uwagi na fakt, Ŝe gmina ma charakter typowo rolniczy, mało jest podmiotów gospodarczych
prowadzących inną działalność. Dominują usługi związane z obsługą rolnictwa oraz budownictwo. Formą
prowadzonej działalności są najczęściej małe warsztaty i obiekty drobnej wytwórczości. Główne rodzaje
prowadzonej działalności to handel detaliczny, warsztaty naprawcze, usługi budowlane i transport.
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w gminie Iwaniska
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Charakter działalności
Handel (artykuły spoŜywcze, paliwa)
Usługi ogólne (transportowe, gastronomiczne, rzeźnictwo, krawiectwo, fryzjerstwo)
Usługi budowlane
Usługi w zakresie mechaniki maszyn rolniczych i usługi dla rolnictwa
Usługi z zakresie instalatorstwa energetycznego
Usługi edukacyjne
Wydobywanie piasku i Ŝwiru
Produkcja maszyn rolniczych
Produkcja roślin
Usługi kościelne
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Apteka
Razem

Ilość podmiotów
65
40
81
16
5
2
2
5
216

Wśród podmiotów gospodarczych zdecydowanie przewaŜają handel (małe placówki handlowe,
oferujące artykuły spoŜywcze) i drobne usługi, zaspakajające najprostsze potrzeby mieszkańców oraz
świadczące usługi budowlane. ChociaŜ ilość podmiotów gospodarczych systematycznie wzrasta, w niewielkim stopniu przekłada się to na wzrost miejsc pracy.
Na terenie gminy jest niewielka liczba gospodarstw agroturystycznych, choć warunki do ich rozwoju są
sprzyjające, poniewaŜ nie ma znaczących zakładów przemysłowych, emitujących zanieczyszczenia czy
hałas. Obecność lasów pozwala na rekreacyjne wycieczki i spacery. Zabytki kultury materialnej oraz pomniki przyrody stwarzają szansę na czynny wypoczynek. Po rozbudowie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wybudowaniu ścieŜek pieszych czy rowerowych i aktywnej promocji wydaje się moŜliwe
przyciągnięcie turystów w ramach zarówno turystyki pobytowej jak i kwalifikowanej.
IV. Diagnoza społeczna gminy Iwaniska
4.1. Ludność
4.1.1. Demografia
Stan ludności w gminie Iwaniska wg danych z Urzędu Gminy na dzień 31.12.2008r. wynosi
7235 mieszkańców.
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Struktura wiekowa w gminie Iwaniska 2008
Wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-65
19-60
>65
>60
Razem

Ilość męŜczyzn
84
28
80
33
43
228
155
128
64
2428
408
3679

Ilość kobiet
98
52
75
52
29
212
139
132
51
1908
808
3556

Ogółem
182
80
155
85
72
440
294
260
115
2428
1908
408
808
7235

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy Iwaniska wg danych
z Urzędu Gminy - stan na 31.12.2008r. przedstawia się następująco:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Miejscowość
Boduszów
Borków
Dziewiątle
Garbowice
Garbowice Kolonia
Gryzikamień
Haliszka
Iwaniska
Jastrzębska Wola
Kamieniec
Kamienna Góra
Kopiec
Krępa
Kujawy
Łopatno
Marianów
Mydłowiec
Mydłów
Nowa Łagowica
Planta
Podzaldów
Przepiórów
Radwan
Radwanówek
Skolankowska Wola
Sobiekurów
Stara Łagowica
Stobiec
Tęcza
Toporów
Ujazd
Wojnowice
Wygiełzów
Wzory
Zaldów
Zielonka

Ilość mieszkańców
145
130
168
61
80
110
119
1348
282
256
107
59
281
320
240
219
67
313
51
170
55
263
160
74
217
95
149
355
132
146
406
209
131
90
123
104

4.1.2. Mieszkalnictwo
Na obszarze gminy Iwaniska nie występuje w Ŝadnym sołectwie jednorodna zabudowa o funkcji
jednorodzinnej. W kaŜdym sołectwie występuje zabudowa zagrodowa jako podstawowy sposób zabudowy oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna jako zabudowa uzupełniająca przemieszana z zabudową
mieszkaniową.
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Największa koncentracja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej występuje w sołectwie Iwaniska.
Na łączną ilość budynków mieszkalnych (na koniec 2002 roku) wynoszącą ogółem 1 965 budynków
mieszkalnych w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym było około 170 budynków a w budownictwie zagrodowym było 1 795 budynków.
Gminne zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
Izby
Powierzchnia m2

2006
21
64
954

2007
19
56
864

2008
17
50
758

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

2006
2060,33

2007
2251,26

2008
2374,62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Iwaniskach

4.1.3. Oświata i wychowanie
Przedszkola
Na obszarze gminy Iwaniska istnieje samodzielna placówka wychowania przedszkolnego, która
moŜe przyjąć do 60 dzieci.
Szkolnictwo podstawowe (stan na rok szkolny 2007/2008)
Na obszarze gminy Iwaniska istnieją następujące Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
2. Szkoła Podstawowa w Ujeździe
3. Szkoła Podstawowa w Przepiórowie
4. Zespół Szkół w Mydłowie (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
5. Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
6. Szkoła Podstawowa w Jastrzębskiej Woli
Szkolnictwo gimnazjalne
Na obszarze gminy istnieją następujące obiekty gimnazjalne:
1. Gimnazjum w Iwaniskach
2. Zespół Szkół w Mydłowie - Gimnazjum
Stan obiektów jest dość zróŜnicowany, zarówno pod względem posiadanego wyposaŜenia, jak i aktualnego stanu technicznego. A ilość uczniów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Ilość
6
42
611
2
370
15
981
7
92
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Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Ilość
6
42
585
2
356
15
941
7
86

Szkolnictwo publiczne podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Ilość
6
41
540
2
349
15
889
7
83

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

Liczba dzieci
981
941
889

Liczba oddziałów
57
57
56

Średnia liczba dzieci w oddziele
17,21
16,50
15,87

Istniejące szkoły podstawowe oraz gimnazja w pełni zabezpieczają potrzeby ludności gminy. Obiekty szkolne wymagają uzupełnień w zakresie sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w następujących miejscowościach: Iwaniska - Gimnazjum, Przepiórów, Jastrzębska Wola. Poza tym istnieje pilna
potrzeba właściwego urządzenia sportowych boisk przyszkolnych przy wszystkich obiektach szkolnych.
Na terenie gminy nie ma szkół ponadgimnazjalnych. MłodzieŜ najczęściej kontynuuje naukę w
szkołach zlokalizowanych w Opatowie, Staszowie, Bogorii oraz Klimontowie.
Z ośrodków akademickich najczęściej wybierane są Kielce, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków oraz
Warszawa.
Na terenie gminy działa jeden Gminny Klub Sportowy.
4.1.4. Ochrona zdrowia
Podstawową publiczną funkcję ochrony zdrowia na obszarze gminy Iwaniska pełni: Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus w Iwaniskach ul. Opatowska 30 posiadający 3 gabinety lekarskie w
których zatrudnionych jest trzech lekarzy, 7 pielęgniarek i 1 połoŜna. W obiekcie tym znajduje się równieŜ
prywatna apteka i gabinet stomatologiczny.
W zakresie lecznictwa zamkniętego mieszkańców gminy obsługują szpitale i przychodnie w
Opatowie, Sandomierzu, Kielcach i Staszowie.
Omawiane wyŜej placówki słuŜby zdrowia na terenie Iwanisk i poza obszarem gminy zabezpieczają
potrzeby mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia.
4.2. Analiza potencjału lokalnego
4.2.1. Kultura
Podstawową sieć placówek kultury na obszarze gminy Iwaniska tworzą:
- Gminny Ośrodek Kultury w Iwaniskach,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach i jej filia w Wygiełzowie
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Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach dane na lata 2006-2008
Biblioteki i filie
pracownicy
Czytelnicy
Księgozbiór
WypoŜyczenia

2006
2
3
756
27619
14451

2007
2
5
689
27436
12697

2008
2
5
683
28064
11589

4.2.2. Turystyka, rekreacja i sport
Na tle województwa świętokrzyskiego obszar gminy Iwaniska nie wyróŜnia się obecnie szczególnymi walorami turystyczno-wypoczynkowymi. Natomiast gmina posiada wysoce korzystne warunki do
zagospodarowania turystycznego wykorzystując miejscowe wartości kulturowe zabytkowych ruin zamku
„KrzyŜtopór” w Ujeździe.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego cała gmina została
uznana za obszar o korzystnych warunkach przestrzennych do rozwoju agroturystyki. Czyste środowisko
oraz znaczne kompleksy lasów, ciekawe obszary przyrodnicze, duŜa atrakcyjność krajobrazowa obszaru o
bardzo zróŜnicowanym ukształtowaniu terenu, liczne wspaniałe punkty widokowe, bogata sieć hydrograficzna dająca moŜliwość realizacji kilku zbiorników wodnych („Zaldów”, „Kabza” i „Krępa - Tęcza”) stwarzają korzystne warunki do rozwoju funkcji turystyczno wypoczynkowej oraz do rozwoju turystyki.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne lecz w niewielkiej ilości. Poza tym
na obszarze gminy nie ma innych obiektów noclegowych. Dodatkową atrakcją podnoszącą walory turystyczne gminy jest przebiegający przez obszar gminy szlak cystersów (fragment Pętli Kieleckiej Małopolskiego Szlaku Cystersów - Jędrzejów - Koprzywnica - Wąchock - Sulejów) oraz fragment pieszego szlaku
czerwonego Gołoszyce - Most na Wiśle (granica województwa) - Annopol - Bidaczów Stary, przebiegający przez sołectwa Planta i Ujazd.
Na obszarze gminy nie występują dla potrzeb turystyki urządzenia i tereny rekreacyjne.
Na terenie miejscowości Iwaniska istnieje gminne boisko sportowe na wydzielonym terenie o powierzchni 1,80 ha. Boisko to nie jest obecnie w pełni urządzone - posiada jednak warunki terenowe na
realizację zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach posiadanego terenu.
4.2.3. Usługi inne
Najbardziej licznym i popularnym obiektem usługowym na obszarze gminy są straŜnice przeciwpoŜarowe OSP które istnieją w następujących sołectwach: Iwaniska, Łopatno, Kamieniec, Ujazd, Boduszów, Stobiec, Radwan oraz StraŜnica w Trzepiórowie w trakcie budowy.
StraŜnice przeciwpoŜarowe oprócz podstawowych funkcji gaśniczych spełniają równieŜ funkcję
świetlic wiejskich oraz lokali umoŜliwiających organizację spotkań oraz imprez okazjonalnych.
Miejscowość gminna Iwaniska z racji swojej funkcji administracyjnej i gospodarczej koncentruje
niezbędne usługi w zakresie obsługi ludności i rolnictwa zapewniając podstawowe warunki dla funkcjonowania i Ŝycia mieszkańcom gminy. Są to następujące obiekty usługowe:
- Urząd Gminy i Rada Gminy
- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Urząd Pocztowy
- Policja - Zespół Prewencji w Iwaniskach Komendy Powiatowej w Opatowie
- Gminny Zespół Ekonomiczny-administracja szkół
- Publiczne Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa i przedszkole
- Bank Spółdzielczy
- Usługi weterynaryjne
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Zarząd Gminy
- Dworzec PKS
Poza tym na obszarze gminy istnieją następujące inne obiekty usługowe:
- Leśniczówka Nadleśnictwo Łagów - Kamienna Góra
- Stacja Paliw - Iwaniska, Planta, Kamienna Góra
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus
- Apteka
- Gabinet stomatologiczny
- Placówki handlu detalicznego spoŜywcze i przemysłowe
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4.3. Komunikacja
4.3.1 Komunikacja drogowa
Gmina Iwaniska połoŜona jest w pobliŜu węzła komunikacyjnego znaczenia międzyregionalnego
zlokalizowanego w Opatowie. Przez węzeł ten gmina łączy się z odległymi celami ruch:
- drogą krajową nr 9 będącą jednocześnie drogą międzynarodową E-371 Radom - Opatów - Rzeszów
(Bukareszt) z Warszawą i północnymi obszarami Polski
- drogą krajową nr 74 Sulejów - Kielce - Kraśnik z Lublinem
- drogą krajową nr 9 oraz drogą krajową nr 77 Lipnik - Sandomierz z południowo-wschodnimi obszarami kraju.
Powiązania z Rzeszowem odbywają się z pominięciem węzła opatowskiego drogą wojewódzką nr 758
Iwaniska - Klimontów i dalej drogą nr 9.
Poprzez węzeł drogowy znaczenia regionalnego w Staszowie gmina łączy się z drogą wojewódzką
nr 757 z Krakowem a drogą nr 765 Jędrzejów - Staszów - Osiek ze Śląskiem. Połączenia z ośrodkiem wojewódzkim - Kielcami i zachodem odbywają się poprzez drogę powiatową nr 42136 Iwaniska - Baćkowice
i drogę krajową nr 74.
Połączenie z najbliŜszymi ośrodkami powiatowymi (Opatowem i Staszowem) odbywają się drogą wojewódzką nr 757.
Połączenia te prowadzone są trasami o odpowiednich dla ruchu lokalnego parametrach, wymagającymi
w najbliŜszym czasie, poza przebiegami przez miasta, tylko niewielkich modernizacji.
Najdogodniejsze połączenia z sąsiednimi ośrodkami gminy odbywają się następującymi drogami publicznymi:
- wojewódzką nr 757 z Opatowem i Bogorią oraz poprzez drogę krajową nr 9 z Lipnikiem
- wojewódzką nr 757 z Klimontowem
- powiatową nr 42136 Baćkowice - Baranówek - Iwaniska z Baćkowicami oraz poprzez drogę krajową nr
74 z Łagowem
- powiatową nr 42128 granica województwa - Pipała - Iwaniska z Rakowem
4.3.2. Ogólna ocena układu komunikacyjnego
Podstawowy układ drogowy gminy ma charakter koncentryczny w stosunku do ośrodka gminnego
co skraca maksymalnie trasy przebiegu do usług.
Notuje się wzrastający ruch pojazdów mechanicznych coraz bardziej wskazana jest realizacja ciągów pieszych bądź w miarę potrzeb pieszo-rowerowych w pierwszej kolejności wzdłuŜ istniejących ciągów dróg wojewódzkich oraz dróg przewidywanych do przebudowy.
Komunikacja pasaŜerska publicznymi środkami lokomocji jest dostateczna. Większość miejscowości gminy Iwaniska połoŜona jest przy trasach łączących siedziby przewoźników (Opatów, Staszów).
Mieszkańcy mają szansę dogodnego i w miarę częstego korzystania z połączeń autobusowych. Ludność z
pozostałych miejscowości przy zastąpieniu autobusów mikrobusami, moŜe równieŜ korzystać z komunikacji publicznej.
4.4. Analiza obszarów polityki społecznej
4.4.1. Pomoc społeczna
Pomoc społeczna w gminie to działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek w Iwaniskach realizuje głównie zadania określone ustawami o:
- pomocy społecznej,
- świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umoŜliwienie osobom
i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych jednostki i rodziny
oraz umoŜliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powinna w miarę
moŜliwości doprowadzić do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
4.4.2. Polityka prorodzinna
W gminie Iwaniska zadania pomocy społecznej realizowane są poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym się
w trudnej sytuacji Ŝyciowej, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością.
Pomoc społeczna angaŜuje znaczne środki pochodzące z gminnego budŜetu, które w innej sytuacji moŜna by przeznaczyć na inwestycje prorozwojowe.
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Udzielone wsparcie socjalne w zaleŜności od powodów trudnej sytuacji Ŝyciowej
Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub cięŜka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych prowadzeniu gospodarstwa domowego:
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu się do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna

2006
71
0
5
34
1
271
46
105

Liczba rodzin
2007
124
0
1
2
2
242
49
118

2008
119
0
3
3
2
229
43
132

2006
206
0
18
196
13
1104
164
443

Liczba osób w rodzinach
2007
467
0
1
18
13
998
175
477

2008
448
0
10
24
19
937
149
552

14

14

14

87

79

71

7

9

10

24

36

41

7
0
0
0
1

5
0
0
0
0

4
0
0
0
0

63
0
0
0
1

43
0
0
0
0

30
0
0
0
0

0

0

1

0

0

1

0
6
0
0

0
2
0
2

0
0
0
2

0
27
0
0

0
2
0
2

0
0
0
7

Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym
się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, dotkniętych bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej
powierzchni i słabej klasie uŜytkowanych gruntów. Pomoc kierowana jest równieŜ do rodzin patologicznych, osób nieporadnych Ŝyciowo, ludzi w starszym wieku czy przewlekle chorych.
Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminie w 2006 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe
- ogółem
W tym przyznane dla osoby:
samotnie gospodarującej
Pozostające w rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków, związanych
z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Razem

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenia
27

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w zł

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

258

83 390

26

50

14

156

59 329

14

17

13

102

24 061

12

33

595

595

650 893

595

2 420

0

0

0

0

0

622

853

1 734 283

622

2 470

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Udzielenie świadczenia - zadania zlecone gminie w 2007 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe
- ogółem
W tym przyznane dla osoby:
samotnie gospodarującej
Pozostające w rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków, związanych
z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Razem

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenia
26

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń w zł

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

265

87 433

26

43

16

166

66 922

16

16

10
0

99
0

20 511
0

10
0

27
0

0

0

0

0

0

26

265

87 433

26

43
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Udzielenie świadczenia - zadania zlecone gminie w 2008 roku
Formy pomocy
Zasiłki stałe
- ogółem
W tym przyznane dla osoby:
samotnie gospodarującej
Pozostające w rodzinie
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków, związanych
z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Razem

Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenia
31

Liczba świadczeń

Kwota
świadczeń w zł

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

320

108 079

30

51

21
11

208
112

80 557
27 522

21
10

21
31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

320

108 079

30

51

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Dodatki mieszkaniowe
PowaŜnym problemem związanym ze zuboŜeniem społeczeństwa jest obserwowany coraz częściej
niedostatek środków finansowych przeznaczanych na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań. Próbą zaradzenia tej sytuacji jest wprowadzenie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom, które posiadają niskie dochody.
PoniŜsze tabele przedstawiają wielkość udzielonych świadczeń na przełomie trzech lat.
Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2006
Dodatki mieszkaniowe
komunalne
pozostałe
ogółem

Udzielone świadczenia
28
705
733

Kwota w zł
2 396
52 031
54 427

Źródło: Urząd Gminy w Iwaniskach

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2007
Dodatki mieszkaniowe
komunalne
pozostałe
ogółem

Udzielone świadczenia
26
592
618

Kwota w zł
2 111
42 894
45 005

Źródło: Urząd Gminy w Iwaniskach

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2008
Dodatki mieszkaniowe
komunalne
pozostałe
ogółem

Udzielone świadczenia
18
461
479

Kwota w zł
2 023
31 439
33462

Źródło: Urząd Gminy w Iwaniskach

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

2006
106 992

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

Zaliczka alimentacyjna
2007
102 824

2008
73 131
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Stypendium socjalne
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w całej Konstytucji Rzeczypospolitej, a takŜe wskazaniami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę
przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i rozwijanie słuŜy rozwijaniu u młodzieŜy poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić kaŜdemu uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
PoniŜsza tabela przedstawia statystykę kwot wydatkowanych na stypendia socjalne na przełomie trzech
lat.
Stypendia socjalne
Rok
Wysokość w zł

2006
481324,8

2007
474075,15

2008
431191,43

Źródło: Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkól w Iwaniskach

4.4.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.
z późniejszymi zmianami art. 4 stanowi, Ŝe: prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych gminy.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza kontrole realizacji i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych przez podmioty prowadzące na
terenie gminy sprzedaŜy napojów alkoholowych, w składzie minimum 3-osobowym.
Z kaŜdej kontroli komisja sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występuje z
wnioskiem do Wójta Gminy o cofnięcie zezwolenia.
Cele Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy to:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej,
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i
młodzieŜy.
4.4.4. Rynek pracy i bezrobocie
Na aktualną sytuację na gminnym rynku pracy miały wpływ zarówno czynniki wewnętrzne jak i
zewnętrzne. Czynnik zewnętrzny, jakim była niewątpliwie zmiana systemu ekonomicznego na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych uaktywniła czynniki wewnętrzne, wpływając w istotny sposób
m.in. na: spadek rentowności lub upadek niektórych firm (GS w Iwaniskach, PGR Kobylany i Mydłowiec,
SKR Iwaniska, Huta Ostrowiec, likwidacja szkół w Stobcu i Kujawach), przedsiębiorstw oraz ujawnienie
się bezrobocia i jego strukturę.
Poziom bezrobocia
Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie. Ten dział gospodarki generuje
niewielką ilość miejsc pracy i charakteryzuje się występowaniem ukrytego bezrobocia. Poprawa sytuacji
na rynku pracy byłaby moŜliwa w wypadku realizacji nowych inwestycji na terenie gminy (turystyka,
agroturystyka, przetwórstwo płodów rolnych) lub poprzez prowadzenie niewielkiej działalności gospodarczej, jak równieŜ poprzez otwarcie nowych kopalni złóŜ ziemnych w które bogata jest gmina Iwaniska.
Podobnie jak na obszarze całego kraju, wysoki wśród bezrobotnych w gminie jest udział osób młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Ponadto bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest to, Ŝe większa część
bezrobotnych nie jest juŜ uprawniona do otrzymywania zasiłków.
Pośrednictwem pracy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie.
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Bezrobotni gminy Iwaniska stan na 31.12.2006r.
Ogółem
897

Kobiety
371

Z prawem do zasiłku
44

W wieku 18-44 lata
713

Zarejestrowani 12 m-cy i dłuŜej
535

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

Bezrobotni gminy Iwaniska stan na 31.12.2007r.
Ogółem
746

Kobiety
341

Z prawem do zasiłku
43

W wieku 18-44 lata
578

Zarejestrowani 12 m-cy i dłuŜej
424

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

Bezrobotni gminy Iwaniska stan na 31.12.2008r.
Ogółem
742

Kobiety
330

Z prawem do zasiłku
93

W wieku 18-44 lata
578

Zarejestrowani 12 m-cy i dłuŜej
353

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

Czas pozostawania bez pracy
Stan bezrobocia w latach 2006-2008
Okres
do 12 m-cy
od 12 m-cy
do 24 m-cy
PowyŜej
24 m-cy
Ogółem

31.12.2006r
355

31.12.2007r
317

31.12.2008r
388

123

108

83

412

316

270

890

741

741

Źródło: Powiatowy Urzad Pracy w Opatowie

Bezrobotni według wieku
Treść

Stan na 31.12.2006r
245
289
173
159
21
3

18-24 lat
25-34 lat
5-44 lat
45-54 lat
55-59 lat
60-64 lat

Stan na 31.12.2007r
202
215
157
138
27
2

Stan na 31.12.2008r
207
211
159
130
29
5

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

Struktura wykształcenia bezrobotnych
Wykształcenie
wyŜsze

Policealne
średnie
zawodowe

ogółem
w tym kobiety

32
21

132
77

ogółem
w tym kobiety

38
29

110
64

ogółem
w tym kobiety

28
21

123
66

Średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne i poniŜej

44
27

399
154

283
91

59
42

293
120

241
83

74
50

295
118

221
75

31.12.2006r

31.12.2007r

31.12.2008r

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
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4.5. Identyfikacja zasobów i problemów społecznych
4.5.1. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z prostszych i najczęściej stosowanych technik analitycznych. Skrót
SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony),
Opportunities (szanse), Threats (zagroŜenia). PowyŜsze pojęcia naleŜy zrozumień następująco:
- Szanse - to zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane będą impulsem rozwoju oraz osłabią występujące negatywne zjawiska.
- ZagroŜenia - to wszystkie zewnętrzne zjawiska postrzegane jako bariery dla rozwoju gminy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagroŜeń musi być brane pod uwagę przy planowaniu podejmowanych działań.
- Mocne strony - to walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych gminy, które w pozytywny sposób wyróŜniają ją spośród innych. Mocne strony mogą być zarówno obiektywnie dane przez naturę
(np. liczba osób w wieku produkcyjnym) jak i być zasługą lokalnej społeczności (np. wysoki poziom
mobilności i przedsiębiorczości).
- Słabe strony - to konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całej gminy, jak i jej części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania gminy, bądź jej poszczególnych elementów.
Wnikliwe opracowanie SWOT jest istotnym etapem procesu planowania strategicznego.
Przy właściwym opracowaniu stanowi punkt wyjściowy dla określania celów strategicznych oraz projektów socjalnych. Dodać naleŜy, Ŝe w analizie SWOT odniesiono się wyłącznie do kwestii społecznych.
Analiza SWOT została przygotowana podczas warsztatów przeprowadzonych w Gminie Iwaniska.
Wynik tych prac obrazują prezentowane zestawienia według wybranych kwestii społecznych:
Analiza SWOT
Mocne strony
Zamek KrzyŜtopór
Pokłady złóŜ - kamienia np. Dolomitu
Dobre usytuowanie gminy
Budynki do wykorzystania (w celu wykorzystania na organizacje spotkań, kultywowanie tradycji lokalnych)
5. Twórcy ludowi
6. Zespoły artystyczne - działające przy GOK, szkołach, parafiach, sołectwach
7. Prywatni przedsiębiorcy
8. Parki i aleje słuŜące rekreacji - ścieŜki rowerowe, szlaki turystyczne
9. Instytucje
10. Czyste środowisko
11. Bardzo dobra sieć szkół na terenie gminy
12. Dogodne połączenia z centrami kulturalnymi (Warszawa,
Kielce, Kraków, Lublin, Katowice)
13. Potencjał intelektualny mieszkańców posiadających wyŜsze
wykształcenie
14. Zasoby przyrody oŜywionej (drewno, grzyby, jagody, zwierzyna łowna - ekonomiczne wykorzystanie zasobów)
15. Dobre zaplecze handlowe (sklepy, targ)
16. Wioska internetowa
17. Dobrze zorganizowana słuŜba zdrowia
19. Solidarność społeczna w wyjątkowych trudnych sytuacjach
(np. powódź, uroczystości religijne)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.

Szanse
1. Promocja regionu
- pod względem historycznym (zabytki, folklor, turniej rycerski, biesiady rycerskie, noce duchów)
- pod względem przyrodniczym (pomniki przyrody, parki
krajobrazowe)
- agroturystyka.
2. Bogactwo naturalne
- gleby (dobre plony, rozwój rolnictwa)
- skały (szansa na pracę)
- lasy (pozyskiwanie drewna i nie tylko).
3. MoŜliwość wykorzystania funduszy z UE
4. Młode społeczeństwo.

Słabe strony
Brak miejsc spotkań młodych ludzi.
Zbyt mało pozytywnych wzorców.
Za mało imprez skupiających społeczność lokalną.
Bariery psychologiczne.
Trudności w znalezieniu pracy.
Migracja ludzi w poszukiwaniu pracy (szczególnie młodych,
wykształconych).
Brak szkół średnich na terenie gminy.
Brak zakładów przemysłowych.
Słaba organizacja wypoczynku letniego dla młodzieŜy.
Zbyt mała promocja regionu, jego walorów środowiskowych.
Starzenie się społeczeństwa.
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura.
Problem alkoholizmu.
Jakość dróg na terenie gminy.
Brak imprez i spotkań okolicznościowych
Brak integracji mieszkańców.
Słabo rozwinięta infrastruktura gastronomiczno-hotelarska.
Brak mieszkań socjalnych.
Brak działek pod budownictwo mieszkaniowe.
Problem euro sieroctwa.
Niski status materialny rodzin.
Brak obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na
terenie gminy.
Brak zaplecza socjalnego budynkach publicznych na terenie
gminy.
Słaba infrastruktura instytucji kultury.

ZagroŜenia
Alkoholizm (zwłaszcza wśród bezrobotnych).
Wysokie bezrobocie.
Starzejące się społeczeństwo.
Migracja zarobkowa.
Brak dostępu do edukacji ponadgimnazjalnej (na terenie
gminy).
6. Brak mieszkań socjalnych.
7. Brak sieci gazowej (w całej gminie) i kanalizacyjnej (w części
gminy) oraz wodociągu.
8. Brak bazy koniecznej do zatrzymania turysty.
9. Brak sieci internetowej (w części gminy).
10. Brak inwestorów i małych przedsiębiorstw.
1.
2.
3.
4.
5.
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5. Kwalifikacje zawodowe, kursy, szkolenia
6. Rozwój turystyki.
7. Współpraca z innymi gminami w Polsce i za granicą (posiadającymi ruiny zamków).
8. Dobre połączenia komunikacyjne
9. PołoŜenie w pobliŜu atrakcyjnych obiektów turystycznorekreacyjnych (Opatów, Krzemionki Opatowskie, Sandomierz, Góry Świętokrzyskie).
10. Nowe narzędzia promocji gminy (zwiększenie) - internet,
kreacja ciekawych wydarzeń gminnych.
11. Ściągniecie inwestora zagranicznego.
12. Wykorzystanie usytuowania terenu do powstania elektrowni
wiatrowych.
13. Odpowiednie zorganizowanie czasu wolnego.

Poz. 1850

11. Niska aktywność społeczna mieszkańców gminy.
12. Brak miejsc organizowania się młodzieŜy.
13. Zbyt mała promocja regionu.
14. Brak dobrych wzorców i liderów.
15. ZagroŜenie ekologiczne (wynikające z eksploatacji złóŜ)
16. Narkotyki i uŜywki.
17. Brak sanitariatów przy cmentarzach parafialnych.
18. Brak integracji międzypokoleniowej.
19. Brak uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
20. Brak dostatecznego wyposaŜenia boiska sportowego

4.5.2. Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy oraz poziom integracji społecznej
Zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne gminy
W poniŜszej tabeli przedstawiono zasoby instytucjonalne i pozainstytucjonalne Gminy Iwaniska
Zasoby instytucjonalne
Lokalizacja

Nazwa
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szkoła Podstawowa

Iwaniska
Iwaniska
Iwaniska, Ujazd, Przepiórów, Mydłów,
Wygiełzów, Jastrzębska Wola
Gimnazjum
Iwaniska, Mydłów
Biblioteka Publiczna
Iwaniska, Wygiełzów
Bank Spółdzielczy
Iwaniska
Kościół
Iwaniska, Mydłów
Gminny Ośrodek Kultury
Iwaniska
Urząd Pocztowy
Iwaniska
Zasoby pozainstytucjonalne
Nazwa
Lokalizacja
Ochotnicza StraŜ PoŜarna oraz prezesi i Iwaniska, Boduszów, Kamieniec, Łonaczelnicy
patno, Stobiec, Ujazd, Przepiórów
Nieformalny Klub Seniora
Iwaniska
Zespół Ludowy
Iwaniska
Klub Sportowy
Hala sportowa
Boisko

Iwaniska
Iwaniska
Iwaniska

Park
Zespoły Szkolne

Planta, Przepiórów
Wszystkie szkoły na terenie gminy

Ośrodek Zdrowia
Koła Gospodyń Wiejskich
Szkolne Koła Zainteresowań
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku KrzyŜtopór

Iwaniska
Przy kaŜdej straŜy działa KGW.
Wszystkie szkoły na terenie gminy
Ujazd

Cel działania
Regulowanie funkcjonowania gminy
Wspieranie osób zagroŜonych wykluczeniem
Edukacja dzieci i młodzieŜy
Edukacja dzieci i młodzieŜy
Rozwój dzieci i młodzieŜy
Realizacja usług finansowych
Pogłębianie wiary, integracja społeczeństwa
Integracja mieszkańców
Realizacja usług pocztowych
Cel działania
Przeciwdziałanie zagroŜeniom poŜarowym, integracja społeczeństwa
Integracja osób starszych
Podtrzymywanie tradycji związanej z muzyką,
integracją
Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, integracja
Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, integracja
MoŜliwość integracji, wspólna zabawa poprzez
sport
Podtrzymywanie tradycji związanej z muzyką,
integracja
Opieka lekarska społeczeństwa
Rozwijanie wspólnych pasji, integracja
Wyszukiwanie nowych talentów i ich kształcenie
Promocja dóbr kultury regionalnej i gminy

Ściśle współpracują ze sobą Urząd Gminy, szkoły, ośrodek zdrowia. Pozytywne relacje są między
Urzędem Gminy a wszystkimi zasobami instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi w gminie. Szkoły
współpracują między sobą, a takŜe z ośrodkiem zdrowia, biblioteką, Urzędem Gminy, OSP. StraŜe
współpracują z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Czynniki sprzyjające integracji i korzyści z niej płynące
Aby poziom integracji między instytucjami oraz między instytucjami i społeczeństwem, a takŜe w
społeczeństwie był na przyzwoitym poziomie naleŜy zwrócić uwagę na czynniki sprzyjające integracji
oraz na korzyści z niej płynące.
Czynniki sprzyjające integracji to:
1. Wybór dobrego lidera.
2. Opracowanie planu działania i wynikające z tego korzyści dla społeczeństwa.
3. Zdarzenia losowe.
4. Brak podziałów wśród społeczności.
5. Wspólne spotkania.
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6. Widoczność efektów.
7. Mały sukces.
8. ZbieŜność hierarchii wartości
9. Odwaga w działaniu
Korzyści płynące z integracji to:
1. Dostrzeganie wspólnych problemów i potrzeb
2. Łatwość komunikowania i integrowania się
3. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności
4. MoŜliwość wyboru najlepszych pomysłów, wspólne programy, projekty i ich realizacja
5. Podniesienie poziomu Ŝycia, dostępność do wspólnych dóbr cywilizacyjnych
6. Otwartość na drugiego człowieka
7. Lepsza samoocena kaŜdego mieszkańca
8. Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności,
9. Kształtowanie pozytywnego systemu wartości.
4.5.3. Raport z badań ankietowych
Podstawą wszelkiej działalności praktycznej jest dobre zidentyfikowanie problemów społecznych
nękających mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieŜ, całe rodziny oraz ludzi starszych.
Identyfikacja problemów społecznych na terenie gminy została dokonana w oparciu o dokonane badanie
ankietowe oraz podczas warsztatów mających na celu aktualizację Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
Jednym ze źródeł informacji o problemach i potrzebach gminy była ankieta przeprowadzona
wśród społeczności. Na podstawie jej wyników oraz innych danych prowadzone były prace z Zespołem
Warsztatowym.
Celem ankiety było zbadanie opinii mieszkańców gminy Iwaniska na temat postrzegania problemów
społecznych, ich potrzeb i relacji w gminie. Ankietę przeprowadzono w dniach 11-12.08.2008r. Formularz
ankiety został opracowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wzór ankiety w załączniku.
Badaniu poddano 135 osób w wieku od 18 do 65 roku Ŝycia.
Ankiety rozprowadzono poprzez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Respondentów dobierano w taki sposób aby zapewnić udział wszystkich grup społecznych, o czym
świadczy charakterystyka osób, które odpowiedziały na pytania.
Ankietę w większości wypełniały osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, renciści, nielicznie były teŜ osoby pracujące w sektorze publicznym i prywatnym oraz osoby bezrobotne i młodzieŜ.
Na podstawie ankiety uzyskano poniŜsze wyniki:
1. Czy znasz załoŜenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w swojej Gminie dokumentu przyjętego uchwałą Rady Gminy. (Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
35 % Tak,
65 % Nie.
2. Jakie problemy społeczne wobec dzieci i młodzieŜy uwaŜasz za najwaŜniejsze na terenie Gminy?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
7,06 % Brak opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
10,01 % Brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieŜy,
11,39 % Ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz brak kół zainteresowań dla młodzieŜy
0 % ZaŜywanie narkotyków,
25,4 % UŜywanie alkoholu,
12,1 % Palenie papierosów,
14,9 % Brak moŜliwości dokształcania się, kursy wiedzy
19,14 % Brak klubów spotkań dla ludzi w podeszłym wieku.
3. Jakie problemy społeczne wobec osób starszych uwaŜasz za najwaŜniejsze na terenie Gminy?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
19 % Brak zajęć, kontaktów z ludźmi w tym samym wieku,
12,5 % Problemy zdrowotne,
16,25 % Niepełnosprawność,
10 % Ograniczona zdolność do samoobsługi,
37,25 % Brak zagospodarowania wolnego czasu dla osób w wieku poprodukcyjnym,
5 % Brak organizacji imprez kulturalnych.
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4. Jakie problemy społeczne wobec rodzin uwaŜasz za najwaŜniejsze na terenie Gminy?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
28,53 % Bezrobocie,
16,47 % Alkoholizm,
17,35 % Niepełnosprawność,
9,42 % Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
13,53 % Rozbicia rodzin - wyjazdy zagraniczne,
14,7 % Ograniczony dostępu do pomocy specjalistycznej,
5. Czy jesteś za utworzeniem na terenie Gminy świetlic środowiskowych i klubów porad?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
76,36 % Tak,
9,10 % Nie
14,54 % Nie mam zdania
- jeśli tak, to gdzie? Marianów, Mydłów, Dziewiątle, Wola Jastrzębska, Wojnowice, Krępa, Przepiórów
6. Jakie Twoim zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieŜy?
Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?
Przedszkola, kółka zainteresowań, place zabaw, świetlice, imprezy dla młodzieŜy, boiska dla młodzieŜy, kluby spotkań, kawiarnia lub pizzeria, kursy np. w sprawie otworzenia własnej działalności lub
przekwalifikowania zawodowego.
7. Jakie Twoim zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy oso starszych?
Proszę o wpisanie pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?
Odwiedziny pielęgniarek, utworzenie klubów, wycieczki, organizowanie imprez kulturowych, organizowanie zajęć dla osób starszych i samotnych, spotkań okolicznościowych np. Dzień Dziadka i Babci,
pielgrzymki integracyjne, bale karnawałowe i ostatkowe.
8. Jakie Twoim zdaniem rozwiązania mogą być odpowiedzią na problemy rodzin? Proszę o wpisanie
pomysłów, które mogłyby zaistnieć w Gminie?
Pomoc w promowaniu i sprzedaŜy własnych produktów, poradnictwo prawne dla rodzin oraz dla
przedsiębiorców w zakładaniu drobnej działalności, pomoc pedagoga i psychologa, szkolenie bezrobotnych, organizowanie rodzinnych miejsc pracy, kursy, treningi motywacyjne.
9. Jakie Twoim zdaniem są najbardziej skuteczne działania mające wpływ na rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie?
27 % współpraca z policją organizacjami i instytucjami pomagającymi osobom uzaleŜnionym,
23,33 % szerzenie oświaty w tym zakresie (kształtowanie świadomości) wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych o zagroŜeniach
9,11 % udzielanie pomocy, (w tym równieŜ prawnej),
2,22 % organizowanie grup wsparcia dla osób uzaleŜnionych,
25,12 % organizowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieŜy oraz włączenie w to dorosłych np. spotkania międzypokoleniowe
13,22 % zapewnienie w kaŜdej szkole pomocy psychologa i pedagoga.
10. Czy Twoim zdaniem na terenie Gminy powinny być prowadzone kursy i szkolenia dla dorosłych?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
82,51 % Tak,
17,49 % Nie,
- jeśli tak, to jakie widzi Pan/Pani formy działań (proszę wymienić) kursy językowe i zawodowe,
szkolenia, treningi motywacyjne, integracja społeczeństwa i wspólne rozwiązywanie problemów.
11. Czy jesteś za prowadzeniem działań angaŜujących społeczność lokalną do wspólnego rozwiązywania
problemów społecznych? (Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
84,25 % Tak,
8,7 % Nie,
7,05 % Nie mam zdania
- jeśli tak, to o jakie tematyce (proszę wymienić) organizowanie spotkań, podczas których będą odbywać się dyskusje co naleŜy zrobić w swojej miejscowości
12. Jakie Twoim zdaniem naleŜałoby podjąć działania w celu poprawy Ŝycia mieszkańców Gminy?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
49,58 % Przeciwdziałanie społecznej bierności, kierowanie działań na aktywizację zawodową mieszkańców,
25,60 % Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz uzaleŜnionych,
14,25 % Wzmocnienie pomocy niematerialnej (doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczna i prawna)
10,57 % Pomoc w zakładaniu własnych firm i działalności gospodarczej.
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13. Jakie działania Gminy mogą pozytywnie wpłynąć na rozwiązanie problemów społecznych?
(Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
25,30 % Pozyskiwanie środków unijnych na kwestie społeczne,
28,50 % Organizowanie kursów i szkoleń dla osób w róŜnym wieku,
15,75 % Zwiększenie ilości imprez sportowych i kulturalnych bezalkoholowych
9,25 % Promowanie zdrowego trybu Ŝycia: wycieczki, ruch poprzez taniec i piosenkę (spotkania z róŜnymi ludźmi), integracja społeczności
12,00 % Działania na rzecz aktywizacji społeczności gminy/wsi
9,20 % Profilaktyka,
14. Co Twoim zdaniem Gmina powinna osiągnąć w zakresie lądu społecznego? Jaki cel sobie w tym
zakresie postawić? (Proszę wstawić znak „X” we właściwym polu)
18,50 % Integracja społeczności lokalnej,
30,00 % Poprawa warunków Ŝycia i funkcjonowania mieszkańców poprzez zwiększenie swojej aktywności co do rozwiązywania problemów
12,80 % Tworzenie warunków ku temu, by „kaŜdy brał Ŝycie w swoje ręce”,
38,70 % Rozwój przedsiębiorczości i własnej działalności gospodarczej poprzez proces kształtowania
postaw przedsiębiorczych.
Wnioski z ankiety
1. W przebadanej grupie (135 osób) tylko 35 % uwaŜa, Ŝe zna obecną Strategię Rozwiązywana Problemów Społecznych,
2. Po przeprowadzeniu badania zdefiniowano następujące problemy:
- wobec dzieci i młodzieŜy - ograniczony dostęp do placówek kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, brak odpowiedniego miejsca na spotkania dla młodzieŜy, brak opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym, brak miejsca spotkań w poszczególnych wsiach;
- wobec osób starszych - samotność, brak kontaktów, zajęć z ludźmi w tym samym wieku, problemy zdrowotne, niewystarczający zakres usług społecznych i zdrowotnych;
- wobec rodzin - bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo.
3. Określono następujące potrzeby społeczne:
- dla dzieci i młodzieŜy - przedszkole, kółka zainteresowań, place zabaw, świetlice, imprezy dla
młodzieŜy, boiska, brak moŜliwości i wizji rozwoju młodych talentów;
- dla osób starszych - utworzenie klubów i miejsc spotkań, organizowanie imprez kulturowych w
celu zagospodarowania wolnego czasu (np. wycieczki, festyny, pikniki, bale, czy imprezy okolicznościowe)
- dla rodzin - wskazane by było poradnictwo prawne, pomoc pedagoga i psychologa, róŜne typy
szkoleń, organizowanie miejsc spotkań międzypokoleniowych jak równieŜ organizowanie praktycznych kursów wiedzy.
4. Badana grupa jest zainteresowana prowadzeniem działań angaŜujących społeczność lokalną do
wspólnego rozwiązywania problemów społecznych. Jak równieŜ badana grupa wskazuje na rozwój
przedsiębiorczości.
4.5.4. Katalog problemów społecznych opracowany na warsztatach
Uczestnicy warsztatów dyskutowali nad problemami społecznymi które moŜna zauwaŜyć w gminie
Iwaniska. Z problemów tych opracowano poniŜszy katalog strategicznych obszarów problemowych.
1. DuŜe bezrobocie
NajwaŜniejszym problemem w gminie Iwaniska jest bezrobocie. Uczestnicy zaznaczyli, Ŝe obecnie
przyczyny bezrobocia to przede wszystkim niechęć do podejmowania pracy i wysoki poziom uzaleŜnienia
całych rodzin i pokoleń od pomocy społecznej. Z drugiej strony naleŜy odnotować fakt, Ŝe lokalny rynek
pracy jest bardzo ubogi, jest niewiele przedsiębiorstw, nie ma duŜych zakładów pracy. Uczestnicy zaakcentowali niskie kwalifikacje mieszkańców, a takŜe rozwój tzw. „szarej strefy”. Osoby długotrwale bezrobotne cechuje postawa roszczeniowa, wygórowane oczekiwania wobec pracy i pracodawcy. Skutki bezrobocia to niŜsze dochody w rodzinach, coraz trudniejsza sytuacja finansowa.
2. Alkoholizm
Wraz z problemem pozostawania bez pracy często współwystępuje problem uzaleŜnienia od alkoholu. Alkoholizm to kolejny bardzo waŜny problem zaznaczony przez mieszkańców. Wiele osób wpada w
nałóg, który jest bardzo często przyczyną agresji i przemocy domowej. Problem alkoholizmu dotyczy
zwłaszcza męŜczyzn. Uczestnicy zaznaczyli Ŝe bardzo silną wspólną dla tego obszaru problemowego ka-
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tegorią jest bierność, wyuczona bezradność, a takŜe postawy roszczeniowe i spryt długotrwałych klientów
pomocy społecznej. Wskazali na nieefektywność systemu, który w małym stopniu aktywizuje klientów.
3. Słabe przystosowanie rolników do zmian zachodzących w otoczeniu
Gmina Iwaniska jest gminą rolniczą, dlatego teŜ nie mogło zabraknąć dyskusji na temat kłopotów
rolników. Coraz częściej okazuje się Ŝe małe, niewyspecjalizowane gospodarstwa nie stają się impulsem
do rozwoju i osiągania wyŜszego statusu materialnego. Niestety, w gminie Iwaniska dominują drobne
gospodarstwa rolne. Rolnicy obawiają się zmian, łączenia się gospodarstw w grupy producenckie czy
wzajemnego przejmowania ziem, upadku małych i nieefektywnych gospodarstw. Lęk przed zmianą, niskie kwalifikacje rolników, niski poziom zainteresowania ze strony ludzi młodych pozostających na gospodarce sprawia, Ŝe rolnicy postrzegają swoją sytuację jako bardzo niepewną.
4. Słaby dostęp do moŜliwości rozwoju zainteresowań i spędzania wolnego czasu
Uczestnicy wskazali Ŝe bardzo waŜną grupą problemów są problemy związane z niemoŜnością zaspokajania potrzeb wyŜszych, rozwoju talentów, zainteresowań, udziału w kulturze i efektywnego spędzania wolnego czasu. Gminę nękają problemy związane z brakiem instytucji kulturalnych, społecznych,
sportowych dla dzieci i młodzieŜy i osób prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieŜy i osób starszych.
W gminie nie ma świetlic integracyjnych, środowiskowych, które umoŜliwiłyby spotkania integracyjne i
spędzanie wolnego czasu róŜnym grupom mieszkańców, zwłaszcza dzieciom, młodzieŜy i osobom starszym. Nie ma klubów seniora, słabo funkcjonują odradzające się Koła Gospodyń Wiejskich.
5. Niski poziom aktywności, aspiracji i przedsiębiorczości mieszkańców
Uczestnicy warsztatów wskazali na wysoki poziom obojętności społecznej i niski poziom aktywności i zaangaŜowania mieszkańców do działania na rzecz siebie i innych. Problem ten dotyczy róŜnych
grup wiekowych i powiela się wśród kolejnych pokoleń mieszkańców.
Wśród starszych dzieci i młodzieŜy obserwuje się małe zainteresowanie dodatkowymi zajęciami, uczestnictwem w Ŝyciu społecznym i kulturowym. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niski poziom świadomości rodziców. Rodzice nie rozbudzają ambicji i pasji swoich dzieci, co sprawia, Ŝe dzieci i młodzieŜ
rzadko aspirują do bardziej ambitnych osiągnięć. Młodzi ludzie nie mają skąd czerpać pozytywnych
wzorców postępowania, często nie mają celu, Ŝyją z dnia na dzień, dbając jedynie o „zabicie” czasu, a nie
o jego efektywne i rozwijające wykorzystanie. Młodzi ludzie nie wykazują przedsiębiorczości i boją się
brać własnych spraw w swoje ręce. Mieszkańcy mają niską samoocenę, często występuje poczucie bezradności.
6. Niski poziom rozwoju mechanizmów obywatelskich, słaba świadomość społeczna, integracja i informacja
Uczestnicy wskazali, ze mieszkańcy rzadko się spotykają, mają mało okazji i moŜliwości spotkań
towarzyskich, integracyjnych, edukacyjnych, samopomocowych. Jako przyczynę określili z jednej strony
niski poziom instytucjonalny i słabą ofertę w sferze kultury i rozrywki, z drugiej strony podkreślili brak
organizatorów, animatorów, liderów - słowem ludzi, którzy byliby gotowi animować Ŝycie społeczne w
gminie i mieli ku temu wystarczające kompetencje oraz autorytet. Nie ma systemu wsparcia dla liderów
społecznych, liderzy są niedoceniani, bardzo często spotykają się z krytyką lub podejrzliwością ze strony
współmieszkańców. Taka atmosfera wynika z niskiego poziomu zaufania społecznego i braku integracji
społecznej oraz zupełnie nie sprzyja tworzeniu się nowych inicjatyw, nowych jakości w Ŝyciu społecznym.
Ponadto mieszkańcy mają bardzo niski poziom motywacji w zakresie np. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zaspokajanie potrzeb społecznych i rozwiązywanie problemów. Uczestnicy warsztatów
wyraźnie zaakcentowali potrzebę stworzenia centrum doradztwa lub punktu informacyjnego, obywatelskiego, w którym byłaby dostępna wszelka wiedza i pomoc dotycząca kwestii obywatelskich i społecznych. Ponadto wskazali na wyraźny brak pozytywnych wzorców.
V Kierunki rozwoju Gminy Iwaniska
5.1. Strategiczne kierunki rozwoju gminy
5.1.1. Informacje o kompleksowym dokumencie rozwoju gminy
Najistotniejszym dokumentem, w którym zapisane są kierunki działań władz gminy w celu osiągnięcia zrównowaŜonego rozwoju gminy w aspektach społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym,
energetycznym jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Gminy w
Iwaniska Uchwałą nr IX/88/2007 z dnia 22 maja 2007 roku.
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Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o kluczowym znaczeniu strategicznym i planistycznym
dla gminy.
5.1.2. Podstawowe kierunki rozwoju zapisane w kompleksowym dokumencie dotyczącym gminy
Plan Rozwoju Lokalnego jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządu. Określa on strategię społeczno-gospodarczą gminy. Wskazuje cele i kierunki zaangaŜowania środków z funduszy strukturalnych, krajowych i własnych gminy. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013,
uwzględnia w swej treści cel nadrzędny gminy, czyli „Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności
Gminy oraz tworzenie warunków dla stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego”
oraz cele strategiczne tj.:
I
Wykorzystanie atrakcyjnego środowiska przyrodniczego oraz połoŜenia wśród unikatowych dóbr
kultury (Zamek „KrzyŜtopór” zabytek klasy „0”) - promocja
II Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych przy wykorzystaniu walorów połoŜenia oraz mobilizacji kapitału lokalnego
III Działania na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa
IV Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy mieszkańców gminy;
V Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców;
VI Tworzenie pozytywnego wizerunku gminy oraz budowanie integracji mieszkańców i samoidentyfikacji gminy.
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój gminy w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.
5.1.3. Informacje o innych dokumentach strategicznych dotyczących gminy
Do strategicznych dokumentów dotyczących Gminy Iwaniska naleŜy:
I
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013
II Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Iwaniska na lata 2005-2015, której celem jest stworzenie odpowiednich warunków Ŝycia dla rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich waŜnych społecznie funkcji.
5.2. Wizja
5.2.1. Wizja rozwoju gminy Iwaniska w perspektywie czasowej - określenie poŜądanego stopnia rozwoju
Podczas warsztatów Aktualizujących Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Iwaniska została wypracowana wizja poŜądanego stopnia rozwoju poprzez realizację niŜej wymienionych
kierunków rozwoju społecznego:
1. Jak wyobraŜam sobie gminę za 10-20 lat?
- gmina zwodociągowana, kanalizacja, dobry stan dróg (lepsza infrastruktura dla mieszkańców i
inwestorów)
- szkoła średnia - według potrzeb rynku pracy.
- boiska szkolne (przy kaŜdej szkole) - poprawa stanu zdrowia fizycznego.
- rewitalizacja zamku KrzyŜtopór.
- częściowe odrestaurowanie zamku w Ujeździe (częściej odwiedzana przez turystów).
- wyremontowanie wszystkich dróg (bezpieczna, dostępniejsza).
- infrastruktura - np. zgazyfikowanie, zwodociągowanie (łatwiejsze Ŝycie)
- dobrze wyposaŜone budynki szkolne. Zaplecze gastronomiczne, sportowe
- będzie rozbudowana baza turystyczna i rekreacyjna
- szeroko rozwinięta działalność gospodarcza
- powstaną nowe inwestycje, które dadzą zatrudnienie
2. Co stanowi główne zasoby społeczności i jak je rozwiniemy?
- zamek KrzyŜtopór - rozwój infrastruktury wokół zamku i okolicznych wsiach
- utworzenie sieci tras turystycznych w ramach istniejących zabytków historycznych, krajobrazowych.
- DuŜa ilość twórców ludowych którzy przy odpowiedniej promocji swoich wyrobów mogą otworzyć działalność gospodarczą
- promocja istniejących zespołów ludowych i tworzenie nowych
- wszechstronna dostępność internetowa.
3. Jakie czynniki stanowią zagroŜenie dla rozwoju społecznego i jak ograniczymy ich wpływ?
- alkoholizm - dać moŜliwość innego spędzania wolnego czasu
- godziwe zarobki w regionie (kraju)
- brak aktywności społecznej - organizacja dokształcania, kursy językowe, organizacja warsztatów
folklorystycznych itp.
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4. Jakie problemy wymagają najpilniejszego rozwiązania?
- zmniejszenie alkoholizmu, bezrobocia, poprawienia infrastruktury
- powstanie firm rodzinnych, otwieranie drobnej działalności gospodarczej
5. Jakie inicjatywy sprzyjałyby kompleksowemu rozwiązywaniu problemów społecznych?
- współpraca, zrozumienie społeczne (cel, spotkania)
- utworzenie centrum wszechstronnej informacji: jak otworzyć firmę, jak pozyskać środki itp.
- źródła finansowania (reklama, promocja, wystawy, targi, szlaki turystyczne)
- sponsorzy - pozyskiwanie środków
6. Sposoby osiągnięcia postulowanych celów.
- rozwijanie działalności gospodarczej - szkolenia, kursy
- szeroka i aktywna promocja walorów i zasobów gminy
- edukacja środowiska - budzenie świadomości, spotkania, wizyty studyjne
- integracja - liderzy, wspólne działania, rozmowy, pokazywać siebie, podnieść rangę działania
7. Bariery i trudności, na jakie moŜna natrafić przy realizacji zakładanych celów.
- starzejące się społeczeństwo
- migracja zarobkowa
- niska aktywność społeczna
- brak inwestorów
Wizja rozwoju gminy powinna być ukierunkowana na:
1. rozwój infrastruktury,
2. rozwój edukacji,
- szkolenia specjalistyczne,
- dodatkowe zajęcia językowe,
- tworzenie oddziałów szkoleniowych,
- warsztaty tematyczne,
- uniwersytety 3-go wieku,
- zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji,
- róŜnego typu kursy
- rozbudowa bazy lokalowej,
- rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- kluby dyskusyjne,
- wyszukiwanie młodych talentów
- kultywowanie tradycji
3. rozwój turystyki i agroturystyki,
- promocja i reklama regionu,
- tworzenie noclegowej bazy lokalowej,
- pola namiotowe,
- podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego na kursach i szkoleniach,
- poprawa jakości infrastruktury,
- wytyczenie szlaków turystycznych i ścieŜek rowerowych,
- organizacja imprez róŜnego typu
4. rozwój promocji gminy,
- wymiany międzynarodowe,
- imprezy ogólnopolskie i zagraniczne,
- imprezy lokalne,
- wydawanie folderów, informatorów, bilbordów,
- promocja w Internecie,
- twórczość ludowa,
- kontynuacja tradycji
5. wzrost aktywności i integracji, rozwój liderów,
- zmiana mentalności społeczeństwa,
- rozwój integracji międzypokoleniowej,
- spotkania, rozmowy,
- przełamanie barier i stereotypów,
- wspieranie działalności społecznej - utwierdzenie o słuszności działań,
- promocja wolontariatu.
- wspólne imprezy okolicznościowe: DoŜynki, Wigilia, Turniej Rycerski, Dzień Niepodległości, Dzień
Sportu, Dzień StraŜaka, Dzień Babci i Dziadka, Spotkania z radnymi, wycieczki, pielgrzymki, bale
karnawałowe i ostatkowe.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 226

 10355 

Poz. 1850

6. zmniejszanie negatywnych zjawisk społecznych,
- zagospodarowanie wolnego czasu przy współpracy Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń
(wspólne gotowanie, robótki wiejskie, prezentacja wytworów ludowych) itp.
- spotkania z liderami i ludźmi o pozytywnych wzorcach
- wizyty studyjne
7. rozwój świadomości społecznej,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, ludźmi sukcesu,
- projekcja filmów
- organizowanie punktów np. porad prawnych lub punktów udzielających kompleksowych informacji o pozyskiwaniu środków unijnych
8. rozwój działalności gospodarczej i rękodzieła
- inwestowanie i rozwój małych firm rodzinnych wg potrzeb gminy, miejscowości, regionu (zakłady usługowe, gastronomia, fryzjer, fotograf, krawiec) czy sprzedaŜy wyrobów rękodzieła rodzinnych twórców ludowych.
Realizując powyŜsze cele Gmina Iwaniska staje się przyjazną dla swoich mieszkańców, turystów i inwestorów. Bogatsza w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy oraz osób starszych, zapewniająca
dostęp mieszkańcom do podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy wg zapotrzebowania i potrzeb rynku pracy.
W gminie mieszkańcy nauczą się sprzedawać i promować wytworzone produkty (np. twórczość ludowa czy tworzenie pokoi agroturystycznych) korzystając z tej okazji, Ŝe gminę naszą odwiedza mnóstwo
turystów z racji tego, Ŝe stoi tu zamek „KrzyŜtopór”, śycie dla mieszkańców stanie się wesołe i słoneczne.
KaŜda rodzina polepszy swój status materialny poprzez inne spojrzenie na to co posiada lub umiejętne
wykorzystanie posiadanych zasobów np. będzie umiała wykorzystać swoją szansę „Ŝe mieszka przy trasie turystycznej” w gminie gdzie warto się zatrzymać, gdzie jest świeŜe powietrze, moŜna tu kupić Ŝywność ekologiczną a wszędzie jest czysto, zielono i ekologicznie. Będzie tu moŜna wybrać się alejami na
pieszą przechadzkę bądź wyruszyć na przejaŜdŜkę rowerową nową ścieŜką rowerową. Na twarzach
mieszkańców zagości uśmiech, radość i duma ze swojego miejsca zamieszkania. Społeczność stanie się
przyjazna, otwarta i gościnna. A turystom będzie Ŝal odjeŜdŜać z tej gminy i będą często tu powracać i
przyciągać za sobą nowych ludzi, którzy będą równieŜ pozytywnie postrzegać swój pobyt w tej gminie.
5.2.2. Wizja ładu społecznego
Aby osiągnąć wizję ładu społecznego naleŜy pobudzać własne inicjatywy, które zapobiegają lub
sprzyjają rozwiązywaniu zagroŜeń. Szczególny nacisk naleŜałoby połoŜyć na potrzeby dzieci i młodzieŜy,
gdyŜ to od nich zaleŜy przyszłość gminy i nie tylko. To ich trzeba szczególnie mobilizować do działania,
udzielać doradztwa i wsparcia, organizować wyjazdy i szkolenia. NaleŜy pokazywać im dobre wzorce
godne do naśladowania i rozwijania się np. poprzez „dobre praktyki”.
Nie naleŜy równieŜ zapominać o ludziach starszych, którzy mają wiele wolnego czasu a przy tym wiedzy i
umiejętności, które mogłyby przekazywać młodym np. nasi twórcy ludowi czy idące juŜ w niepamięć
zwyczaje i obyczaje z naszego regionu.
JeŜeli dotrzemy do społeczeństwa i zmieni ono swoje nastawienie do spraw związanych ze swoim
bytem, stanie się bardziej aktywnym społeczeństwem to za pewne wpłynie to na zmniejszenie zagroŜeń,
związanych z bezrobociem, alkoholizmem jak równieŜ zmniejszy się stopień bezradności w sytuacjach
trudnych Ŝyciowo. Podniesie się samoocena i poczucie własnej wartości społeczeństwa. Zwiększy się
poziom motywacji co wpłynie na zmniejszenie uzaleŜnienia od pomocy społecznej.
Dopracowanie ładu społecznego wśród mieszkańców gminy będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu grup zagroŜonych marginalizacją a zarazem przyczyni się do zrównowaŜonego rozwoju całej gminy.
A korzyści wynikające z tego działania będą coraz bardziej owocne.
5.3. Cele strategiczne Gminy Iwaniska na lata 2008-2015
5.3.1. Cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań
Po analizie zasobów i problemów w gminie Iwaniska, przychodzi czas na określenie celów strategicznych, a dalej, celów operacyjnych i kierunków działań w gminie Iwaniska. Cele strategiczne wynikają
ze zidentyfikowanych problemowych obszarów strategicznych, projektują zmianę społeczną oraz wyznaczają kierunki rozwoju społecznego.
Cel strategiczny nr 1: Zmniejszanie zjawiska wykluczenia społecznego
PowyŜszy cel ma za zadanie tworzyć warunki, które przyczynią się do minimalizacji skutków bezrobocia, promowania aktywności społecznej i przedsiębiorczości, wychodzenia z izolacji społecznej oraz
wzmocnienia poczucia wiary i akceptacji w swoje moŜliwości.
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Cel operacyjny 1: Zwiększenie zainteresowań
Działania:
- Stworzenie preferencji dla pracodawców
- Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i innych miejscach spotkań
- Wspieranie szkoleń zawodowych
- Wspieranie szkoleń aktywizujących
- Promowanie przedsiębiorczości
- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej
Cel operacyjny 2: Zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gminy
Działania:
- Organizowanie szkoleń zawodowych
- Organizowanie kursów zawodowych i szkoleń
- Organizowanie grup samopomocowych
- Rozwój poradnictwa specjalistycznego wg. potrzeb
- Organizowanie klubów porad
- Wspieranie przedsiębiorczości
Cel strategiczny 2: Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagroŜonych patologiami społecznymi
Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
Działanie:
- Diagnoza i monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych działań
profilaktycznych i naprawczych
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŜy, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŜe na rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem o charakterze oskarŜyciela posiłkowego
- Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów Integracji Społecznej
Cel operacyjny 2: Ograniczenia zjawiska narkomani
Działanie:
- Analiza i monitoring stanu zagroŜenia narkomanią w gminie
- Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych
- Realizacja programów profilaktycznych w szkołach
- Psychoedukacja rodziców
- Aktywizacja osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych do podejmowania leczenia
- Zatrudnienie pedagoga szkolnego w kaŜdej ze szkół
- Organizowanie działań dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
- Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z rodzin wysokiego ryzyka
- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą
Cel operacyjny 3: Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie
Działanie:
- Powstawanie zespołów interdyscyplinarnych
- Organizowanie poradnictwa specjalistycznego
- Realizacja programów profilaktycznych
- Organizowanie grup samopomocowych
- Organizowanie akcji informacyjnych na temat przemocy
- Tworzenie mieszkań chronionych
- Podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych
- Organizowanie działań dotyczących zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
- Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci z rodzin wysokiego ryzyka
- Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkole i poza szkolą
Cel operacyjny 4: Aktywizacja świadczeniobiorców pomocy społecznej
Działanie:
- Wprowadzenie innowacyjnych metod pracy z długotrwałym świadczeniobiorcą
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- Tworzenie i realizacja programów pomocy prowadzących do usamodzielnienia
- Tworzenie Klubu Integracji Społecznej
- Organizowanie szkoleń zawodowych
- Organizowanie staŜy zawodowych
- Organizowanie warsztatów aktywizacji zawodowych
- Rozwój wolontariatu
Cel strategiczny 3: Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Cel operacyjny 1: Podniesienie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziny
Działanie:
1. Pedagogizacja rodziców
2. Uświadamianie rodzicom ich roli w wychowaniu dzieci
3. Promowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny
4. Uświadamianie młodzieŜy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej
Cel operacyjny 2: Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
Działania:
1. Działania wskazujące na prawidłowe wzorce zachowania
2. Promowanie właściwych zachowań
3. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia
4. Działania na rzecz profilaktyki uzaleŜnień
Cel operacyjny 3: Wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie wolnego czasu
Działania:
1. Promowanie aktywnego wypoczynku (sport, wycieczki, place zabaw, itp.).
2. Wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku rodzinnego
3. Organizowanie integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych (bale, koncerty, biesiady, festyny,
pielgrzymki)
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań
5. Zwiększenie liczby wiejskich klubów spotkań
6. DoposaŜenie klubów i świetlic wiejskich
7. Promowanie oraz rozwój idei wolontariatu
Cel strategiczny 4: Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka
Cel operacyjny 1: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
Działanie:
- Likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych
- Utworzenie dziennego domu samopomocy
- Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych
- Tworzenie mieszkań socjalnych
- Pomoc w podjęciu pracy osób niepełnosprawnych i zmiany zawodu stosownego do moŜliwości niepełnosprawnego
- Współpraca z warsztatami terapii zajęciowej
Cel operacyjny 2: Ułatwienie funkcjonowania w środowisku lokalnym osób starszych
Działanie:
1. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, spotkań i zajęć dla osób starszych i ich rodzin
2. Edukacja w zakresie funkcjonowania osób starszych w rodzinie
3. Utworzenie Klubów Seniora
5.3.2. System realizacji Gminnej Strategii Problemów Społecznych w gminie Iwaniska
Cel strategiczny I
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego
Cel operacyjny 1
Zwiększenie zainteresowań
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Stworzenie preferencji dla praUrząd Gminy
codawców
Szkoły gimnazjalne. Urząd Gminy, Powiato2. Rozwój doradztwa zawodowego
wy Urząd Pracy, Organizacje pozarządowe,
w szkołach i innych miejscach
Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna,
spotkań
Ochotnicze Hufce Pracy, Ośrodki szkoleniowe
Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy,
3. Wspieranie szkoleń zawodoJednostki organizacyjne, Organizacje pozawych
rządowe i stowarzyszenia
4. Wspieranie szkoleń aktywizują- Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy,
cych
Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

Termin realizacji

Wskaźniki

2009-2019

Liczba wspartych podmiotów gospodarczych

2009-2019

Liczba porad
Liczba beneficjantów

2009-2019

Liczba szkoleń
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba szkoleń
Liczba uczestników
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Urząd Gminy, Powiatowy Urząd
Organizacji Pozarządowe, Szkoły

Pracy,

6. Utworzenie Klubu Integracji
Urząd Gminy
Społecznej
Cel operacyjny 2
Zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców gminy
Przykładowe działania/zadania
Realizatorzy/Partnerzy
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Po1. Organizowanie szkoleń zawowiatowy Urząd Pracy, Organizacje pozarządowych
dowe i stowarzyszenia
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne,
2. Utworzenie klubów porad
organizacje i stowarzyszenia
Organizacje pozarządowe, UG, jednostki
3. Organizowanie grup samopoorganizacyjne, stowarzyszenia, Powiatowy
mocowych
Urząd Pracy
4. Rozwój poradnictwa specjaliOrganizacje pozarządowe
stycznego wg potrzeb
UG, Powiatowy Urząd Pracy, jednostki
5. Wspieranie przedsiębiorczości
organizacyjne, stowarzyszenia
Cel strategiczny II
Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagroŜonych patologiami społecznymi
Cel operacyjny 1
Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Diagnoza i monitorowanie
problemów alkoholowych w GKRPA, Policja realizatorzy programów
gminie oraz ewaluacja prowa- (ewaluacja), Urząd Gminy, jednostki organidzonych działań profilaktycz- zacyjne, organizacje, stowarzyszenia
nych i naprawczych.
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu.

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne,
GKRPA, Punkt Pomocy dla osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin, organizacje i
stowarzyszenia

3. Udzielanie
rodzinom,
w
których występują problemy Urząd Gminy, GKRPA, OPS, Policja, Punkt
alkoholowe pomocy psycho- Pomocy dla osób uzaleŜnionych i członków
społecznej i prawnej a w ich rodzin Jednostki organizacyjne, organizaszczególności ochrony przed cje, stowarzyszenia
przemocą w rodzinie.
4. Prowadzenie profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla Urząd Gminy, jednostki organizacyjne,
dzieci i młodzieŜy, w tym pro- GKRPA, Policja, Organizacje pozarządowe,
wadzenie pozalekcyjnych zajęć stowarzyszenia
sportowych, a takŜe na rzecz
doŜywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wycho-wawczych
i
socjoterapeutycznych.
5. Wspomaganie
działalności
instytucji, stowarzyszeń i osób Urząd Gminy, jednostki organizacyjne,
fizycznych słuŜącej rozwiązywaniu GKRPA, Policja, organizacje, stowarzyszenia
problemów alkoholowych.
6. Podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15
GKRPA, Policja
ustawy oraz występowanie
przed sądem o charakterze
oskarŜyciela posiłkowego.
7. Wspieranie
zatrudnienia
socjalnego poprzez organizo- Urząd Gminy, Jednostki organizacyjne,
wanie i finansowanie Centrów GKRPA,
Integracji Społecznej.
Cel operacyjny 2
Ograniczenia zjawiska narkomani
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Analiza i monitoring stanu za- Urząd Gminy, GKRPA, Policja, jednostki
groŜenia narkomanią w gminie organizacyjne, organizacje, stowarzyszenia
2. Tworzenie i realizacja progra- Urząd Gminy, GKRPA, jednostki organizacyjmów profilaktycznych
ne, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
3. Realizacja programów profi- Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, stowalaktycznych w szkołach
rzyszenia GKRPA, Organizacje pozarządowe
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne,
4. Psychoedukacja rodziców
GKRPA, Organizacje pozarządowe

Poz. 1850

2009-2019
2009-2019

Termin realizacji

Liczba szkoleń
Liczba uczestników
Liczba wspartych projektów
Liczba zrealizowanych projektów
Liczba świadczeniobiorców

Wskaźniki

2009-2019

Liczba szkoleń
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba zrealizowanych projektów
Liczba udzielonych porad

2009-2019

Liczba grup
Liczba uczestników

2009-2019
2009-2019

Termin realizacji

Liczba porad
Liczba beneficjentów
Liczba projektów
Liczba beneficjentów

Wskaźniki

2009-2019

Ilość przeprowadzonych badań

2009-2019

Bliskość terytorialna oferty terapeutycznej
- Rozszerzony czas funkcjonowania
placówki
- Adekwatny program liczba osób i
rodzin objętych pomocą

2009-2019

Liczba rodzin objętych pomocą

2009-2019

Liczba programów
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba ofert
Adekwatność programu

2009-2019

Liczba interwencji

2009-2019

Liczba osób objętych zatrudnieniem
socjalnym

Termin realizacji

Wskaźniki

2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019

Liczba programów
Liczba uczestników
Liczba programów
Liczba uczestników
Liczba programów
Liczba uczestników
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5. Aktywizacja osób uzaleŜnioUG, jednostki organizacyjne, GKRPA, Policja
nych i współuzaleŜnionych do
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
podejmowania leczenia
6. Zatrudnienie
pedagoga
Szkoły, Urząd Gminy
szkolnego w kaŜdej ze szkół
7. Organizowanie działań dotyczących zagospodarowania czasu Urząd Gminy, jednostki organizacyjne
wolnego dzieci i młodzieŜy
8. Organizowanie
letniego
i
GKRPA, jednostki organizacyjne Urząd Gmizimowego wypoczynku dzieci
ny, organizacje, stowarzyszenia
z rodzin wysokiego ryzyka
9. Organizowanie zajęć pozalek- Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, orgacyjnych w szkole i poza szkołą nizacje i stowarzyszenia
Cel operacyjny 3
Zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Powstawanie zespołów inter- Policja, UG, jednostki organizacyjne, GKRPA,
dyscyplinarnych
organizacje i stowarzyszenia
2. Organizowanie poradnictwa Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Orgaspecjalistycznego
nizacje pozarządowe, stowarzyszenia
3. Realizacja programów profi- Urząd
Gminy,
jednostki
organizacyjne
laktycznych
GKRPA, Policja, Organizacje i stowarzyszenia
4. Organizowanie grup samo- GKRPA, Urząd Gminy, jednostki organizacyjpomocowych
ne, Organizacje i stowarzyszenia
5. Organizowanie akcji informa- GKRPA, Urząd Gminy, jednostki organizacyjcyjnych na temat przemocy
ne, organizacje i stowarzyszenia
6. Tworzenie mieszkań socjalnych Urząd Gminy
7. Podnoszenie kwalifikacji pracowników
8. Wspieranie działań dotyczących zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieŜy
9. Organizowanie
letniego
i
zimowego wypoczynku dzieci
z rodzin wysokiego ryzyka
11. Rozwój zajęć pozalekcyjnych
w szkole i poza szkołą
Cel operacyjny 4
Aktywizacja świadczeniobiorców
Przykładowe
działania/zadania
1. Wprowadzanie innowacyjnych
metod pracy z długotrwałym
świadczeniobiorcą
2. Tworzenie i realizacja
programów pomocy prowadzących do usamodzielnienia
3. Tworzenie Klubów Integracji
Społecznej
4. Organizowanie szkoleń zawodowych
5. Organizowanie staŜy zawodowych
6. Organizowanie
warsztatów
aktywizacji zawodowych
7. Rozwój wolontariatu

Poz. 1850

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba beneficjentów

2009-2019

Liczba porad

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

Termin realizacji
2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019

Wskaźniki
Liczba interwencji
Liczba świadczeniobiorców
Liczba porad
Liczba beneficjentów
Liczba programów
Liczba uczestników
Liczba wspartych projektów
Liczba beneficjentów
Liczba wspartych projektów
Liczba mieszkań
Liczba świadczeniobiorców
liczba szkoleń
Liczba uczestników

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne

2009-2019

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, organizacje i stowarzyszenia

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Organizacje i stowarzyszenia

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, organizacje i stowarzyszenia

2009-2019

Liczba wspartych projektów
Liczba uczestników

pomocy społecznej
Realizatorzy/Partnerzy

Termin realizacji

Jednostki organizacyjne, organizacje i stowarzyszenia

2009-2019

Liczba programów
Liczba uczestników

Jednostki organizacyjne Organizacje i stowarzyszenia

2009-2019

Liczba programów
Liczba uczestników

Urząd Gminy,

2009-2019

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Powiatowy Urząd Pracy, Organizacje i stowarzyszenia
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Powiatowy
Urząd Pracy, Organizacje i stowarzyszenia
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Powiatowy Urząd Pracy, Organizacje i stowarzyszenia
Jednostki organizacyjne, Urząd Gminy, organizacje i stowarzyszenia

Cel strategiczny III
Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny
Cel operacyjny 1
Podniesienie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziny
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
Kościoły, Urząd Gminy, Organizacje i stowa1. Pedagogizacja rodziców
rzyszenia
2. Uświadamianie rodzicom ich Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Koroli w wychowaniu dzieci
ścioły, Organizacje i stowarzyszenia
3. Promowanie
prawidłowych Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Kowzorców funkcjonowania rodziny ścioły, organizacje i stowarzyszenia
4. Uświadamianie młodzieŜy w
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Kozakresie
odpowiedzialności
ścioły, Media, Organizacje i stowarzyszenia
rodzicielskiej
Cel operacyjny 2
Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Ko1. Działania wskazujące na praścioły, Kuratorzy sądowi, Organizacje i stowawidłowe wzorce zachowania
rzyszenia

2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019

Termin realizacji
2009-2019
2009-2019
2009-2019
2009-2019

Termin realizacji
2009-2019

Wskaźniki

Liczba zrealizowanych projektów
Liczba świadczeniobiorców
Liczba szkoleń
Liczba uczestników
Liczba wspartych projektów
Liczba beneficjantów
Liczba szkoleń
Liczba uczestników
Liczba projektów

Wskaźniki
Liczba zrealizowanych
szkoleń, Liczba uczestników
Liczba wdroŜonych projektów.
Liczba zaangaŜowanych instytucji,
Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji,
Liczba wdroŜonych projektów.
Liczba zaangaŜowanych instytucji,

Wskaźniki
Liczba zorganizowanych spotkań,
Liczba uczestników
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2. Promowanie właściwych zachowań
3. Promowanie zdrowego stylu
Ŝycia

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne. Media,
Kościoły, Organizacje i stowarzyszenia
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Media,
Kościoły, Policja, Organizacje i stowarzyszenia
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne. Ko4. Działania na rzecz profilaktyki
ścioły, Policja, Organizacje i stowarzyszenia,
uzaleŜnień
GKRPA
Cel operacyjny 3
Wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie wolnego czasu
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Promowanie aktywnego wypoczynku (sport, wycieczki, im- Jednostki organizacyjne, Kościoły, UG, Orgaprezy i uroczystości kulturalno nizacje pozarządowe, Media, Kluby
sportowe, itp.).
Urząd Gminy, Kościoły, Organizacje i stowa2. Wyrobienie nawyku aktywnerzyszenia, Media, Jednostki organizacyjne,
go wypoczynku rodzinnego
Kluby Sportowe
3. Organizowanie integracyjnych
Jednostki samorządu terytorialnego, Szkoły,
imprez kulturalno-rozrywkoKościoły, Organizacje i stowarzyszenia
wych
4. Organizowanie zajęć pozalekUrząd Gminy, jednostki organizacyjne, orgacyjnych oraz kół zainteresonizacje i stowarzyszenia
wań
5. Zwiększenie liczby wiejskich Urząd Gminy, Jednostki samorządu terytoklubów spotkań
rialnego Jednostki organizacyjne, Szkoły,
6. DoposaŜenie klubów i świetlic
Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, orgawiejskich oraz obiektów spornizacje i stowarzyszenia
towych
7. Promowanie oraz rozwój idei Urząd Gminy Kościoły, Jednostki organizawolontariatu
cyjne, Organizacje i stowarzyszenia
Cel strategiczny IV
Ograniczenie zjawiska marginalizacji grup szczególnego ryzyka
Cel operacyjny 1
Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Likwidacja barier architektoniUrząd Gminy, PCPR
cznych oraz komunikacyjnych
2. Utworzenie dziennego domu
Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, PCPR
samopomocy
3. Organizowanie imprez kultu- Organizacje i stowarzyszenia, jednostki organiralno-rozrywkowych
zacyjne
4. Tworzenie mieszkań socjalnych Urząd Gminy
5. Pomoc w podjęciu pracy osób
niepełnosprawnych i zmiany Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Powiazawodu stosownego do moŜ- towy Urząd Pracy, Organizacje i stowarzyszenia
liwości niepełnosprawnego
6. Współpraca z warsztatami te- Jednostki organizacyjne, organizacje i stowarapii
rzyszenia
Cel operacyjny 2
Ułatwienie funkcjonowania w środowisku lokalnym osób starszych
Przykładowe
Realizatorzy/Partnerzy
działania/zadania
1. Organizowanie imprez kultu- Urząd Gminy, jednostki organizacyjne, Organiralno-rozrywkowych spotkań zacje pozarządowe, Gminny Ośrodek Kultury,
dla osób starszych i ich rodzin Szkoły, Kościoły, OPS, Kluby Sportowe
2. Edukacja w zakresie funkcjoSłuŜba zdrowia, Kościoły, Szkoły, Organizacje
nowania osób starszych w
pozarządowe
rodzinie
Organizacje i stowarzyszenia, Urząd Gminy,
3. Utworzenie Klubów Seniora
jednostki organizacyjne

Poz. 1850
2009-2019
2009-2019
2009-2019

Termin realizacji

Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji,
Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji.
Liczba zrealizowanych
projektów, Liczba uczestników

Wskaźniki

2009-2019

Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji,

2009-2019

Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji,

2009-2019

Liczba zorganizowanych imprez,
Liczba uczestników

2009-2019
2009-2019

Liczba oraz rodzaj zajęć uczestników kół
zainteresowań,
Liczba uczestników
Liczba uruchomionych świetlic,
Liczba beneficjentów

2009-2019

Liczba doposaŜonych świetlic,
Wartość doposaŜenia

2009-2019

Liczba wdroŜonych projektów,
Liczba zaangaŜowanych instytucji.

Termin realizacji

Wskaźniki

2009-2019

Liczba zrealizowanych projektów

2009-2019

Powstanie domu

2009-2019
2009-2019

Liczba zorganizowanych imprez,
Liczba uczestników
Liczba mieszkań,
Liczba beneficjentów

2009-2019

Liczba zrealizowanych projektów,
Liczba beneficjentów

2009-2019

Liczba warsztatów,
Liczba świadczeniobiorców

Termin realizacji

Wskaźniki

2009-2019

Liczba zorganizowanych imprez,
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba zrealizowanych szkoleń,
Liczba uczestników

2009-2019

Liczba uruchomionych klubów,
Liczba beneficjentów

VI Zarządzanie, monitoring i ewaluacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w gminie Iwaniska
6.1.

Zarządzanie realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Realizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych będzie zarządzał Zespół Zarządzający składający się z m.in. z pracowników UG w tym Skarbnika, pracowników Biblioteki i pracowników szkół, pracowników GOK, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, radnych, Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy, przedstawiciela Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup i instytucji społecznych.
Zespół Zarządzający Strategią zostanie powołany Zarządzeniem Wójta w ciągu trzech miesięcy od
dnia przyjęcia GSRPS lub jej aktualizacji na mocy uchwały Rady Gminy.
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Do zadań Zespołu Zarządzającego naleŜy m.in.:
- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdraŜania oraz przebiegu realizacji projektów - sprawozdania z poszczególnych podmiotów realizujących projekty (instytucji publicznych i niepublicznych),
- przygotowywanie rocznego Raportu na temat wdraŜania strategii, który będzie przedstawiany Wójtowi do 31 marca następnego roku, a następnie do 30 kwietnia przekazywany przez Wójta do zatwierdzenia Radzie Gminy,
- przygotowywanie Planu Działania na kolejny rok z uwzględnieniem planowania budŜetu gminy - zapewnienie wkładu własnego do projektów przygotowywanych do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
Pracami Zespołu Zarządzającego kierował będzie Koordynator realizacji GSRPS. Rolę Koordynatora pełnić będzie osoba wskazana prze Wójta Gminy.
Zadania Koordynatora GSRPS:
- Kierowanie pracami Zespołu Zarządzającego,
- BieŜąca analiza stanu realizacji GSRPS,
- Obserwacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na
realizację Strategii,
- Nadzór nad promocją Strategii i zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji,
- Wypracowywanie kryteriów oceny stanu realizacji Planu Działania.
Roczny Plan Działania będzie przyjmowany przez Zespół Zarządzający Strategią, zgodnie z wzorem
zamieszczonym poniŜej:
Nazwa
projektu
/działania/zadania

Opis,
etapy/spodziewane
rezultaty

Związek
z celami

Termin

Koordynator

Koszt i źródła
finansowania

rozpoczęcia zakończenia

Procedura zarządzania Strategią będzie przedstawiać się następująco:
Rodzaj działania

Zadania
- na zebraniach wiejskich,
- na stronie internetowej gminy i partnerów,

Promocja

Realizacja
projektów
Monitoring
wacja

obser-

Podmiot koordynująca/Osoba
odpowiedzialna
- sołtys wsi
- Koordynator

- na tablicach ogłoszeń,
- w prasie,
- w bibliotekach i innych placówkach (np.
podczas zebrań rodziców)
- ogłoszenia parafialne
Zgodnie z rocznymi Planami Działania przyjmowanymi na kaŜdy rok

- sołtys na prośbę Koordynatora
- Koordynator
- Koordynator

Zgodnie z celami strategicznymi

Zespół Zarządzający

- raz do roku
- przed i bezpośrednio po realizacji
kaŜdego projektu,
- jak wyŜej
- jak wyŜej

- Koordynator

- jak wyŜej

Zespół Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem

Ewaluacja
(ocena)

Porównanie osiągniętych rezultatów z załoŜeZespół Zarządzający
niami

Aktualizacja

Zgodnie z wynikami ewaluacji

6.2.

Częstotliwość

Zespól Zarządzający

Zgodnie z harmonogramem, Podsumowanie raz na rok do końca marca
następnego roku
Raz w roku do końca lutego następnego roku
W miarę potrzeb. Nie mniej niŜ raz na
5 lat

Monitoring realizacji Strategii
Monitoring będzie polegał na systematycznym gromadzeniu i opracowywaniu informacji i danych
zbieranych od wszystkich realizatorów projektów w ramach GSRPS. Będzie obejmował wszystkie działania zapewniające osiąganie poŜądanych efektów rozwojowych. Proces ten będzie słuŜył identyfikacji
osiąganych wskaźników i rezultatów oraz porównanie ich zgodności z załoŜeniami GSRPS. Monitoring
GSRPS będzie równieŜ narzędziem kontroli zgodności działań z harmonogramem GSRPS.
Wskaźniki monitoringu:
Ilość zorganizowanych projektów oraz ilość osób która włączyła się w realizację projektu. Ilość zorganizowanych spotkań i wycieczek, festynów, balów i innych form.
Rezultaty:
- poprawienie mobilności zawodowej mieszkańców gminy,
- podniesienie poziomu przedsiębiorczości społeczności lokalnej,
- podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy poprzez przedsięwzięcia oświatowe,
- zdobycie nowych kwalifikacji,
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zapewnienie powszechnego dostępu do informacji (w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego)
podniesienie kwalifikacji mieszkańców

6.3.

Ewaluacja wdraŜania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłuŜą do ewaluacji Strategii. Ogólnym celem ewaluacji jest podwyŜszanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji
GSRPS. Głównym zadaniem jest dąŜenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji, rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio z programem, lecz
takŜe jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.
W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen
stanu wdroŜenia programów w zakresie:
- działania programów,
- wydajności i trwałości w stosunku do załoŜonych celów,
- wpływu na problemy, do których odnoszą się programy,
- wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdroŜenia programów i projektowania nowych programów,
- identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.
Ewaluacja GSRPS będzie dokonywana w trakcie prac nad rocznym Raportem z wdraŜania.
Wnioski z ewaluacji i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden z elementów aktualizacji Strategii.

6.4.

Aktualizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Aktualizacja Strategii będzie dokonywana, co najmniej raz na pięć lat. Dokument ten jest „otwarty” na
społeczną dyskusję oraz wszelkie konstruktywne uwagi i wnioski. Aktualizacja będzie dokonywana w wyniku
monitoringu zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną i potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie. Długookresowy charakter planowania strategicznego w zakresie problematyki społecznej wymaga stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględnienia w Strategii. Dlatego wprowadzanie zmian w zapisach Strategii jest niezbędne.
Proces ten powinien przebiegać tak jak podczas opracowywania aktualizacji GSRPS w ramach
PPWOW, a mianowicie:
- Aktualizacja danych statystycznych z ostatnich 3 lat;
- Badania ankietowe na temat postrzegania przez mieszkańców gminy problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania;
- Powołanie Zespołu Warsztatowego ds. Aktualizacji Strategii - Zarządzeniem Wójta;
- Przeprowadzenie co najmniej jednego warsztatu partycypacyjnego z udziałem mieszkańców poświęconego analizie problemów społecznych i projektowaniu działań;
- Przyjęcie Aktualizacji GSRPS Uchwałą Rady Gminy.
W trakcie weryfikacji mogą powstawać zupełnie nowe cele szczegółowe i projekty dotyczące tych aspektów Ŝycia w gminie, które dotychczas nie zostały ujęte.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem dynamicznym, Ŝywym, uwzględniającym procesualność Ŝycia społecznego.
Zakończenie

Realizacja strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia zamierzonego celu nadrzędnego. Będzie
ona na bieŜąco monitorowana. Monitorowanie umoŜliwi:
- bieŜącą ocenę realizacji programów i zadań oraz osiągania celów,
- prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,
- dokonanie bieŜących korekt i poprawek,
- podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych,
- informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.
Przedstawiając niniejszy dokument Radzie Gminy mamy nadzieję, Ŝe stanie się on waŜnym i pomocnym dokumentem przyczyniającym się do rozwoju wspólnoty samorządowej. Strategia jest wyrazem dąŜeń i aspiracji jej mieszkańców oraz wskazuje jasno wytyczony, moŜliwy do zrealizowania cel.
Jego osiągnięcie nie będzie jednak moŜliwe, bez wysiłku całej wspólnoty.
Przygotowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Iwaniska winna się przyczynić do ograniczenia patologii społecznych, co pozwoli na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców, jak
równieŜ przyczyni się do przyjemniejszego spędzania czasu wolnego.
Realizacja celów wytyczonych w strategii winna się przyczynić do godniejszego i atrakcyjniejszego
Ŝycia wszystkich mieszkańców naszej gminy.
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1851
UCHWAŁA Nr XXXIX/337//09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać podziału wolnych środków,
jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku
bieŜącym budŜetu Gminy wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie
363 500,00 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków w budŜecie gminy na 2009r. o kwotę 363 500 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 3.1) Wskutek zmian określonych w § 1
zwiększa się planowany deficyt budŜetu o kwotę
363 500,00 zł

2) Deficyt budŜetu po zmianach wynosi
2 585 730,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków jako nadwyŜki środków
pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek
z lat ubiegłych w kwocie 510 300,00 zł
- zaciągniętych
kredytów
w
kwocie
2 075 430,00 zł
3) Przychody i rozchody budŜetu po zmianach
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
Załączniki do uchwały Nr XXXIX/337//09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 19 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1
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1852
UCHWAŁA Nr XXXIX/338/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/333/09 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w
sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok,

dotyczącego wydatków na zadania inwestycyjne
roczne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 1
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/338/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 19 lutego 2009r.
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1853
UCHWAŁA Nr XL/341/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie zmian w planie wydatków budŜetu gminy na 2009 rok
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w
Iwaniskach uchwala co następuje:

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

§ 1. Dokonać przeniesień w planie wydatków w budŜecie gminy na 2009 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/341/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 lutego 2009r.

1854
UCHWAŁA Nr XL/342/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 luty 2009r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku
Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/332/09 Rady Gminy
w Iwaniskach z dnia 28 stycznia 2009 roku w
sprawie zmian w budŜecie Gminy na 2009 rok,
dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie

programy inwestycyjne w latach 2009-2011
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/342/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 lutego 2009r.
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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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