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WPROWADZENIE 

 

Polityka społeczna oznacza racjonalną działalność państwa i innych podmiotów 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, pożądanych struktur 

społecznych i stosunków społeczno-kulturowych, służących efektywnemu i sprawiedliwemu 

zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Na poziomie lokalnym jednym z podstawowych narzędzi 

służących jej realizacji jest strategia rozwiązywania problemów społecznych.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument przedstawiający 

koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie 

w aspekcie rozpoznawania zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania 

negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Strategia stanowi podstawę 

do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych w obliczu zagrożeń dla 

prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Niniejsza strategia została opracowana w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach. Powstała w procesie partycypacyjnym z uwzględnieniem interesów różnych 

grup społecznych i przy szerokich konsultacjach społecznych. W pracach nad dokumentem 

uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, w tym sektora pomocy społecznej, 

oświaty, kultury, sportu i rekreacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, a także policji, organizacji 

pozarządowych, kościoła oraz mieszkańcy gminy. Moderatorem prac nad dokumentem było 

Centrum Wspierania Służb Społecznych w Częstochowie. 

Strategia ma charakter kilkuletni; została przygotowana na lata 2016-2020. Ma 

umocowanie w dokumentach strategicznych z zakresu polityki społecznej przygotowanych na 

poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym skąd, stosownie do potrzeb 

mieszkańców, przenosi priorytetowe cele i kierunki działań na poziom lokalny. Dokument 

umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, i stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów 

i projektów pomocy społecznej.  

Strategia składa się z pięciu części. W pierwszej z nich zostały przedstawione podstawy 

prawne tworzenia dokumentu oraz jego uwarunkowania strategiczne i programowe. 

Druga część strategii obejmuje podstawowe informacje na temat gminy oraz diagnozę 

sytuacji społecznej w gminie, która została przygotowana w oparciu o dane pozyskane z 
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instytucji i organizacji działających w gminie bądź obejmujących zasięgiem działania jej 

mieszkańców, identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu 

polityki społecznej (analiza SWOT), a także analizę ankiet skierowanych do mieszkańców 

gminy, w tym przedstawicieli samorządu lokalnego. Diagnoza została przeprowadzona w 

następujących obszarach: Infrastruktura transportowa i komunikacyjna; Struktura 

demograficzna i zasoby mieszkaniowe; Struktura gospodarcza i sytuacja na rynku pracy; 

Edukacja i wychowanie; Życie kulturalne i infrastruktura sportowo-rekreacyjna; Opieka 

zdrowotna i problem niepełnosprawności; Uzależnienia i przemoc w rodzinie; Problem 

bezdomności; Przestępczość; Pomoc społeczna i Organizacje pozarządowe. 

W trzeciej części strategii, na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonej 

diagnozy oraz przy uwzględnieniu kompetencji samorządu gminnego, zostały sformułowane: 

misja, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań niezbędnych do podjęcia w okresie 

programowania dokumentu. Zostali również wskazani realizatorzy strategii, przedstawione 

źródła finansowania dokumentu i czas realizacji wyznaczonych w nim kierunków działań, ramy 

finansowe strategii oraz prognoza zmian. 

W czwartej części dokumentu wskazane są programy oraz przedstawiona jest 

informacja na temat projektów mogących służyć realizacji strategii. 

Piąta część strategii zawiera informacje na temat sposobu realizacji dokumentu oraz 

prowadzenia jego monitoringu i ewaluacji przy wykorzystaniu przygotowanego zestawu 

wskaźników monitoringowych. 

Przy istniejącym obecnie ogromnym zapotrzebowaniu na myślenie i działanie 

strategiczne należy pamiętać, że sam fakt przygotowania strategii to dopiero część 

teoretyczna procesu, którą należy uzupełnić praktyką i działaniem, czyli wdrożeniem 

dokumentu. Tutaj, odpowiedzialność spada na lokalnych polityków, działaczy, przedstawicieli 

różnych instytucji, zarówno administracji samorządowej, jak i organizacji pozarządowych. 

I tylko ich skoordynowana współpraca, wola i determinacja w przeznaczaniu i pozyskiwaniu 

środków finansowych przełoży się na skuteczność realizacji strategii. 
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I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA STRATEGII 

 

1. PODSTAWY PRAWNE 

 

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Gierałtowice na lata 2016-2020 wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930), który w ramach zadań własnych gminy 

przewiduje „opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 

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

z grup szczególnego ryzyka”. 

Do aktów prawnych regulujących treść strategii oraz wpływających na jej realizację 

należą również m.in.: 

▪ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487), 

▪ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 575), 

▪ ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 

ze zm.),  

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 

▪ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

224), 

▪ ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 

r., poz. 195), 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645), 
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▪ ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 

225 ze zm.), 

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

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 121 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 

ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 546), 

▪ ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 833 

ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

966 ze zm.), 

▪ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 239), 

▪ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). 

 

2. UWARUNKOWANIA STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-

2020 pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które 

opracowano na szczeblu europejskim, krajowym i samorządowym. Należą do nich: 

▪ Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu, 
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▪ Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo, 

▪ Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, 

▪ Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

▪ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

▪ Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020, 

▪ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gliwickim na lata 2007-

2020, 

▪ Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2016-2025 (projekt). 

▪ Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 ( projekt w 

przygotowaniu) 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu jest dokumentem, którego głównym celem jest wyjście 

z kryzysu, w jakim w ostatnich latach znalazła się gospodarka europejska, powrót na ścieżkę 

rozwoju, a następnie na niej pozostanie. Strategia, której założeniem jest stworzenie większej 

liczby miejsc pracy i podniesienie standardu życia, obejmuje trzy wzajemnie ze sobą 

powiązane priorytety: 

1. Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W ramach trzech priorytetów tematycznych przygotowano siedem projektów 

przewodnich. Projekt „Unia innowacji” ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu 

do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę łańcucha innowacji i zwiększyć 

poziom inwestycji w całej Unii. Z kolei projekt „Młodzież w drodze” służy poprawie wyników 

systemów kształcenia oraz podniesieniu atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na 

arenie międzynarodowej, a projekt „Europejska agenda cyfrowa” zakłada upowszechnienie 

szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom 

czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. 
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Projekt „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie 

wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji węgla 

w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację 

transportu i propagowanie efektywności energetycznej, natomiast projekt „Polityka 

przemysłowa w erze globalizacji” służy poprawie otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu 

do Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz wspieraniu rozwoju silnej i zrównoważonej bazy 

przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych. 

Celem projektu „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” jest 

modernizacja rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności siły roboczej oraz rozwijanie 

kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej i lepiej 

dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy, a projekt „Europejski program walki z 

ubóstwem” zakłada zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące 

ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone 

społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to z kolei najważniejszy średniookresowy dokument 

rozwojowy na szczeblu krajowym, określający cele strategiczne do 2020 roku. Wyznacza on 

trzy obszary strategiczne: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność 

społeczna i terytorialna, w których koncentrują się główne działania, oraz określa, jakie 

interwencje są niezbędne w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój 

kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Dokument z jednej strony wyznacza działania 

służące usuwaniu barier rozwojowych, w tym ujawnionych przez kryzys gospodarczy słabości 

polskiej gospodarki, a z drugiej skupia się na wspomnianych powyżej potencjałach, które będą 

stymulowały rozwój kraju. 

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych (Strategia Innowacyjności 

i Efektywności Gospodarki, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju 

Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, Sprawne Państwo, Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa), które powinny przyczyniać się do 
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realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać 

reformy w niej wskazane. Dokument skierowany jest nie tylko do administracji publicznej, ale 

także do środowisk społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach rozwojowych 

i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest również odniesieniem na gruncie krajowym dla 

dokumentów strategicznych przygotowywanych w kraju na potrzeby programowania 

środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020, tj. Umowy Partnerstwa i programów 

operacyjnych (uwzględniających środki z polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej 

polityki rybołówstwa). Wskazane w strategii cele rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie 

wpisują się w cele strategii unijnej „Europa 2020” i są z nią spójne. 

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy 

europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech polityk unijnych: polityki 

spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa. Instrumentami realizacji 

Umowy są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te 

wraz z Umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową 

perspektywę finansową. 

Umowa ściśle wiąże strategię wykorzystania środków europejskich z realizacją Strategii 

Rozwoju Kraju 2020 i Strategii Europa 2020. Celem konsekwentnie realizowanym w ramach 

nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jest, zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju, oparcie 

rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej 

i terytorialnej oraz podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. Biorąc pod uwagę 

wskazane powyżej cele rozwojowe kraju, w Umowie wyróżniono cztery priorytety 

finansowania ze środków europejskich, do których zaliczono: otoczenie sprzyjające 

przedsiębiorczości i innowacjom, spójność społeczną i aktywność zawodową, infrastrukturę 

sieciową na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz środowisko i efektywne gospodarowanie 

zasobami. Priorytety te będą realizowane w ramach właściwych celów tematycznych, 

wskazanych w projektach rozporządzeń Unii Europejskiej. 

Umowa wskazuje m.in. rodzaje inwestycji, mogących liczyć na dofinansowanie, 

proponuje układ programów operacyjnych, prezentuje zarys systemu ich wdrażania, a także 

przedstawia ogólne założenia opartego na zasadzie subsydiarności podziału interwencji 

pomiędzy poziom krajowy i regionalny. Zapewnieniu koordynacji pomiędzy funduszami 
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polityki spójności na poziomie regionalnym służyć ma, umożliwiona po raz pierwszy w okresie 

programowania 2014-2020, realizacja przez samorządy województw programów 

dwufunduszowych (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego). Instrumentem zapewniającym komplementarność interwencji realizowanych 

przez rząd i samorząd terytorialny będzie kontrakt terytorialny. 

Zgodnie z Umową Partnerstwa w latach 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny 

będzie współfinansował krajowy Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 

dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego i dobrego rządzenia 

oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Krajowy program (zasili go 28% środków 

funduszu) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk 

sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są 

priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa, natomiast na poziomie regionalnym 

interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego (72% środków funduszu) będzie dotyczyła 

bezpośredniego wsparcia osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku.  

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój obejmuje pięć następujących osi 

priorytetowych: I. Osoby młode na rynku pracy, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa oraz V. Pomoc Techniczna. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przewiduje utworzenie 13 osi priorytetowych. Problematykę społeczną ujęto głównie 

w ramach osi priorytetowej 7. Regionalny rynek pracy, 9. Włączenie społeczne 

i 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. 

Priorytety inwestycyjne wyznaczone w ramach osi priorytetowej 7. zakładają 

zapewnienie dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, a także wspieranie 

samozatrudnienia i rozwijanie przedsiębiorczości, w tym tworzenie innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw, oraz przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian. 

Priorytety inwestycyjne sformułowane w ramach osi priorytetowej 9. skupiają się 

z kolei na aktywnym włączeniu, tj. zwiększeniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych 
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i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ułatwianiu dostępu do przystępnych cenowo, 

trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych, a także 

wspieraniu przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach 

społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia. 

Priorytety inwestycyjne wyznaczone w ramach osi priorytetowej 10. zakładają 

wspieranie inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu 

zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych, a także wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 jest 

dokumentem, który określa cele polityki społecznej prowadzonej w regionie. Na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej w województwie śląskim, wyznaczono obszary 

priorytetowe dla polityki społecznej obejmujące: 1. Wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, 

2. Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu aktywnej polityki społecznej, 3. Wspieranie 

działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji społecznej, 

4. Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych, 5. Przełamywanie 

barier w aktywizacji osób starszych, 6. Wspieranie działań na rzecz integracji systemu pomocy 

społecznej. 7. Rozwój systemu kształcenia ustawicznego kadr służb pomocy społecznej, 8. 

Bezpieczeństwo publiczne. 

Sformułowane w dokumencie cel główny (misja) i cele strategiczne zakładają „Poprawę 

warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego” poprzez: wzmocnienie 

polityki prorodzinnej, wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, 

wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych, wzmacnianie równych szans osób 

niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wzmacnianie bezpieczeństwa 

publicznego. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gliwickim na lata 

2007-2020 jest dokumentem, w którym na podstawie diagnozy sytuacji społecznej w powiecie 

oraz identyfikacji mocnych i słabych jego stron w zakresie rozwiązywania problemów 
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społecznych, wyznaczono 3 cele generalne (1. Niepełnosprawni i starsi w powiecie gliwickim, 

2. Rodziny i dzieci powiatu gliwickiego w trudnej sytuacji życiowej, 3. Współpraca z 

organizacjami pozarządowymi) oraz cele strategiczne i kierunki działań.  

Cele strategiczne zakładają: utworzenie i prowadzenie ośrodka wczesnej interwencji 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz warsztatów terapii zajęciowej, likwidowanie 

barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej, prowadzenie terapii rodzin, 

w tym rodzin z osobą niepełnosprawną, utworzenie i prowadzenie „Centrum wolontariatu”, 

poszerzenie w miastach i gminach powiatu zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, w tym dla osób przewlekle psychicznie chorych, tworzenie nowych miejsc 

pracy dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu oraz standaryzację w domach pomocy 

społecznej powiatu. 

Podkreślono również potrzebę: utworzenia i prowadzenia powiatowego ośrodka 

interwencji kryzysowej, utworzenia w miastach i gminach powiatu mieszkań chronionych dla 

usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz niektórych typów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz osób przewlekle psychicznie chorych, pozyskiwania 

mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców powiatu, zwłaszcza dla rodzin 

wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych, 

rozbudowy placówek opiekuńczo-wychowawczych dziennego pobytu, propagowania idei 

pozyskiwania rodzin zastępczych, utworzenia i prowadzenia banku żywności oraz prowadzenia 

edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej. 

Zwrócono także uwagę na konieczność: organizowania spotkań, sympozjów 

i konferencji dla organizacji pozarządowych zajmujących się problemami społecznymi, 

nawiązania ścisłej współpracy z tymi organizacjami oraz zlecania im do realizacji zadań 

z zakresu pomocy społecznej. 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2016-2025 jest podstawowym 

dokumentem strategicznym określającym cele i kierunki polityki rozwoju gminy. Na podstawie 

analizy potencjału rozwojowego gminy, identyfikacji mocnych i słabych jej stron oraz szans i 

zagrożeń, jakie przed nią stoją, wyznaczono 8 priorytetów (1. Infrastruktura techniczna, 2. 

Turystyka i rekreacja, 3. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwój inwestycji, 4. Rolnictwo, 5. 

Ekologia, 6. Infrastruktura społeczna, 7. Budownictwo, 8. Spójność regionalna w planowaniu 

rozwoju), a w ich obrębie cele strategiczne i zadania. 
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Do przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia niniejszego dokumentu zaliczono m.in.: 

zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry 

pedagogicznej, promowanie w szkole metod poszukiwania pracy i zachowania się na rynku 

pracy, propagowanie imprez sportowo-kulturalnych wśród społeczności gminy, zwiększenie 

ilości terenów rekreacyjnych i miejsc zabaw dla dzieci, budowę ścieżek rowerowych, 

aktywizację młodzieży w życiu społecznym gminy, modernizację budynku starej szkoły 

w Przyszowicach i Paniówkach z przeznaczeniem na pomieszczenia ośrodka lekarskiego, 

świetlicy środowiskowej, pomieszczenia dydaktyczne dla gimnazjum i organizacji społecznych 

w Paniówkach, rozwijanie Gminnego Ośrodka Kultury, modernizację budynku 

wielofunkcyjnego w Chudowie z przeznaczeniem na działalność z zakresu ochrony zdrowia 

i kultury oraz na działalność organizacji społecznych, tworzenie systemu wsparcia 

finansowania budownictwa mieszkaniowego, rozbudowę i modernizację infrastruktury 

technicznej gminy, odbudowę lub renowację istniejących na terenie gminy cennych obiektów 

architektonicznych, stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej oraz infrastruktury turystycznej 

na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych. 

Za ważne uznano również tworzenie lokalnych organizacji przedsiębiorstw, 

producentów rolnych oraz lokalnych systemów marketingowych w zakresie dominujących 

funkcji gospodarki rynkowej (np.: marketing w produkcji rolnej, turystyce, usługach), 

tworzenie sieci punktów kontaktowo-informacyjnych o infrastrukturze ekonomicznej 

na użytek wszystkich uczestników rynku, uporządkowanie zasobów gruntów pozostających 

w użytkowaniu rolniczym z wydzieleniem gruntów mało przydatnych dla rolnictwa 

w obecnych realnych warunkach rynkowych z możliwością ich zalesienia, zorganizowanie 

pośrednictwa w obrocie rynkowym gruntami rolnymi i budowlanymi oraz udzielanie pomocy 

gospodarstwom rolnym w uzyskiwaniu dopłat. 

          Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 na który                     

w 2016 r. Gmina Gierałtowice na ten cel pozyskała dotację z UE w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, (decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej                    

z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C (2014) 9550).Działania rewitalizacyjne prowadzone będą                   

w oparciu o szczegółową diagnozę wynikającą z konsultacji społecznych  w podziale na cztery 

sfery problemowe: społeczną, przestrzenną, gospodarczą oraz środowiskową,                                           

a  w szczególności dotyczyć będą adaptacji niszczejących budynków na cele społeczne oraz na 
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mieszkania socjalne w gminie, wsparcia przedsiębiorczości, stworzenia infrastruktury i 

wspierania działań mających na celu włączenie społeczne oraz poprawy sytuacji na rynku 

pracy mieszkańców gminy realizowanych poprzez działania aktywizujące i dające kwalifikacje 

zawodowe oczekiwane na rynku pracy. 

 

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

 

1. DANE PODSTAWOWE O GMINIE 

 

Gierałtowice to gmina wiejska położona w województwie śląskim, w południowej 

części powiatu gliwickiego. Od południa sąsiaduje z gminami Ornontowice (z powiatu 

mikołowskiego) i Czerwionka Leszczyny (z powiatu rybnickiego), od zachodu z Gliwicami 

i Knurowem, od wschodu z Mikołowem, a od północy z Rudą Śląską i Zabrzem. 

Gmina zajmuje powierzchnię 38 km², co stanowi 5,9% powierzchni powiatu, a w jej 

skład wchodzą 4 sołectwa: Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice. 

Gmina znajduje się w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 

historycznie należąc do Górnego Śląska. Pod względem geomorfologicznym leży natomiast 

w Niecce Kozielskiej, w mezoregionie Kotlina Raciborska stanowiącej południowo-wschodnią 

część Niziny Śląskiej. Przez teren gminy przepływa rzeka Kłodnica wraz z głównymi dopływami 

– Potokiem Chudowskim (zwanym również Jasienica) oraz Potokiem Promna. Naturalne 

ukształtowanie terenu uległo znacznemu przekształceniu wskutek jego osiadania wywołanego 

eksploatacją węgla kamiennego. Na rzeźbę gminy składają się również tzw. „grunty nasypowe” 

powstałe z odpadów górniczych.  

Lesistość gminy jest niewielka, większe kompleksy leśne występują w południowo-

zachodniej jej części, są to głównie bory mieszane. Na obszarze gminy ochronie prawnej 

podlega Zespół pałacowo-parkowy w Przyszowicach wraz z bogatym drzewostanem oraz 

5 pomników przyrody: 3 dęby szypułkowe i lipa krymska w Przyszowicach oraz topola 

kanadyjska w Chudowie. 

Historia gminy sięga XIII wieku. Wieś Gierałtowice powstała przypuszczalnie w latach 

1280-1290. Pierwsze źródłowe wzmianki pochodzą z lat 1290-1294 i dotyczą Vitosława, 
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prawdopodobnie pierwszego sołtysa Gierałtowic. Założycielem wsi, jak się przypuszcza, był 

pochodzący z Niemiec Gerhard (spolszczone Gieralt) – stąd też nazwa miejscowości. Osada 

powstała w rejonie rozległego lasu Boyków, obecnie dzielnica Gliwic. 

Gierałtowice początkowo stanowiły własność książęcą, w ręce prywatne przechodząc 

w początkach XIV wieku. Pierwsi znani właściciele to Jan, Piotr i Marek, „trzej bracia 

z Gierałtowic” legitymujący się herbem Tępa Podkowa. Wtedy też wieś posiadała już własny 

kościół pw. Św. Katarzyny, a gdy spłonął, w latach 1534-1538 na jego fundamentach 

zbudowano nowy. W 1470 roku Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis 

Cracoviensis wymienia jako właściciela Gierałtowic Mikołaja Szaszowskiego. Następnym był 

Maciej Dobszyc, a po 1532 roku Jan Gierałtowski; jego ród władał wsią do 1665 roku. 

W czasach późniejszych właściciele dóbr w Gierałtowicach często się zmieniali. 

Miejscowość należała m.in. do rodzin von Holly i von Welczek. W 1839 roku Gierałtowice nabył 

Józef von Poraj Madejski. Madejscy wybudowali w Gierałtowicach dworek zwany później 

„pałacykiem Madejskich”. Rodzina ta pozostawała, z uwagi na koneksje rodzinne z rodem von 

Raczek, właścicielem dóbr gierałtowickich aż do 1929 roku, kiedy to ostatnia spadkobierczyni, 

Dolores von Raczek sprzedała cały majątek Spółce Osadniczej „Ślązak” z Katowic. W kolejnych 

latach majątek został rozparcelowany. Dzisiaj dworek wraz z otaczającym go niewielkim 

parkiem stanowią własność prywatną. 

W 1910 roku w miejscowości mieszkało 1.473 mieszkańców. Na początku XX wieku 

w Gierałtowicach działały liczne polskie organizacje, m.in. od 1919 roku komórka Polskiej 

Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz 45-osobowy zespół śląskiej dzielnicy Polskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W 1920 roku powstał Związek Towarzystw Polek oraz 

68-osobowy Chór „Skowronek”. Gierałtowice stały się areną walk w czasie powstań śląskich. 

Po I wojnie światowej i plebiscycie wsie Przyszowice i Gierałtowice włączone zostały do Polski.  

W chwili wybuchu II wojny światowej Gierałtowice znajdowały się w bezpośredniej 

bliskości granicy polsko-niemieckiej, a ich mieszkańcy często pracowali w pobliskich Gliwicach, 

które należały już do Niemiec. Działania wojenne 1939 roku ominęły gminę, jako że nie 

stacjonowały na jej terenie żadne oddziały wojskowe, natomiast w 1945 roku przejście Armii 

Czerwonej nie obyło się bez ofiar, o czym świadczą znajdujące się w gminie miejsca pamięci 

narodowej.  



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 16 

 

Na terenie gminy Gierałtowice zachowało się kilka ciekawych obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków. Są to: XIX-wieczny dwór w Gierałtowicach, ruiny zamku z przełomu XVI/XVII 

wieku w Chudowie, XVIII-wieczny spichlerz dworski w Chudowie, park krajobrazowy z dworem 

z końca XIX wieku w Przyszowicach oraz spichlerz plebański z przełomu XVIII/XIX wieku.  

 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA I KOMUNIKACYJNA 

 

Jednym z głównych atutów komunikacyjnych gminy Gierałtowice jest położenie 

w bliskości węzła komunikacyjnego Gliwice-Sośnica, gdzie krzyżują się autostrady A-1 i A-4. 

Przez obszar gminy Gierałtowice przebiegają drogi: wojewódzka nr 921 łącząca Zabrze 

z Rudami oraz krajowa nr 44 relacji Mikołów – Gliwice.  

System komunikacyjny gminy uzupełniają sieci dróg powiatowych (o łącznej długości 

16,9 km) oraz dróg gminnych (o łącznej długości 62,9 km). Przez teren gminy przebiegają 

również dwie linie kolejowe nr 149 i 172, obecnie nieczynne dla ruchu pasażerskiego. 

Odległość Gierałtowic od centrum najważniejszych miast ościennych wynosi: Katowice 

– 32 km, Gliwice – 10 km, Rybnik – 20 km, Mikołów – 15 km, Zabrze – 12 km, Orzesze – 8 km, 

Knurów – 4 km. 

Gmina posiada rozwiniętą sieć komunikacji autobusowej dzięki przynależności do 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Usługi 

komunikacyjne na jej terenie świadczy, obok wspomnianego KZK GOP, Miejski Zarząd 

Komunikacji w Tychach (MZK Tychy). Dogodne połączenia komunikacyjne mają 

w szczególności mieszkańcy Gierałtowic i Przyszowic, z trudnościami zmagają się natomiast 

osoby zamieszkujące sołectwa Chudów i Paniówki. 

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I ZASOBY MIESZKANIOWE 

 

W latach 2012-2014 liczba ludności gminy Gierałtowice systematycznie rosła (z 11.328 

w 2012 r. do 11.624 w 2014 r.). Na koniec kolejnych lat większość wśród ogółu ludności gminy 

stanowiły kobiety (51,6% w 2012 r., 51,7% w 2013 r. i 51,8% w 2014 r.). 

Na koniec 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 306 osób na 1 km2 

i była wyższa od średniej dla powiatu gliwickiego, która wynosiła 173 osób na 1 km2. 
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W analizowanym okresie z roku na rok zwiększała się liczba dzieci i młodzieży oraz osób 

starszych, wahaniom ulegała natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym. Dane szczegółowe 

w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykresy 1-2. Ludność gminy oraz jej struktura wiekowa w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Rosnąca liczba mieszkańców gminy była przede wszystkim efektem korzystnego salda 

migracji (+142 w 2012 r., +159 w 2013 r. i +118 w 2014 r.), odbywającej się głównie w ruchu 

wewnętrznym. Mniejsze znaczenie miał dodatni przyrost naturalny (+20 w 2012 r., +23 w 2013 

r., +9 w 2014 r.). W przypadku tego ostatniego na uwagę zasługuje niższa w 2014 roku, w 

porównaniu z latami poprzednimi, liczba urodzeń żywych (132 w 2012 r., 138 w 2013 r., 123 

w 2014 r.). 

Dane szczegółowe na temat ruchu naturalnego i migracyjnego ludności gminy 

przedstawiają poniższe wykresy.  
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Wykresy 3-4. Ruch naturalny i saldo migracji ludności gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Dla osób, które postanowiły się osiedlić w gminie, najczęściej wcześniejszym miejscem 

zamieszania były miasta. Dużo mniejszą grupę ludności przybyłej na obszar gminy, tworzyli ci, 

dla których poprzednim miejscem zamieszkania były inne obszary wiejskie. Jednocześnie 

znikomy odsetek decydujących się na osiedlenie w gminie stanowiły osoby mieszkające 

wcześniej za granicą. 

Nowi mieszkańcy gminy wcześniej zamieszkujący w miastach (najpewniej aglomeracji 

śląskiej, w tym w Gliwicach czy w Knurowie), mogą stanowić grupę osób, które postanowiły się 

osiedlić na nieodległych od miejskich terenach, charakteryzujących się brakiem zgiełku, ciszą 

i spokojem okolicy. Powodem może być również dostępność w gminie tańszych lokali i domów 

mieszkalnych i traktowanie jej jako bazy wypadowej do działalności zawodowej 

podejmowanej w pobliskich miastach. 

Mieszkańcy gminy opuszczający jej teren kierowali się głównie do jednostek miejskich, 

np. znajdujących się w aglomeracji śląskiej. Dużo mniejsze grupy stanowiły osoby, które 

postanowili osiedlić się na innych terenach wiejskich bądź wyjechać za granicę.  

Dane szczegółowe na temat ruchu migracyjnego ludności gminy według typu 

i kierunku migracji przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 5. Ruch migracyjny ludności gminy w latach 2012-2014 według typu i kierunku migracji 
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Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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wniosek o przydział mieszkania socjalnego. Z kolei w 2013 roku 1 osoba otrzymała wyrok 

eksmisyjny bez wskazania lokalu socjalnego. 

W 2014 roku, w porównaniu z latami 2012-2013, zmniejszała się łączna powierzchnia 

użytkowa mieszkań będących w zasobach gminy (1.868 m2 w 2012 r., po 1.759 m2 w latach 

2013-2014), zwiększyła się natomiast przeciętna powierzchnia 1 mieszkania (54,95 m2 w 2012 

r., po 56,75 m2 w latach 2013-2014), podobnie jak przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania przypadająca na 1 osobę (22,24 m2 w 2012 r., po 30,86 m2 w latach 2013-2014). 

W 2012 roku liczba nowo oddanych mieszkań w gminie wyniosła 49, rok później 57, 

a w 2014 r. 54. Wśród nich nie było mieszkań poszerzających zasoby gminy. 

Dane szczegółowe na temat zasobów mieszkaniowych w gminie przedstawiają 

poniższe wykresy. 

 

Wykres 6. Zasoby mieszkaniowe w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 7. Mieszkania pozostające w zasobach 
gminy w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Gminy Gierałtowice. 
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mieszkań, a do centralnego ogrzewania dostęp miało 89,5% mieszkań. Natomiast podłączenie 

do gazu sieciowego miało jedynie 7,1% mieszkań. 

Mieszkańcy gminy, którzy z uwagi na trudną sytuację materialną nie byli w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, otrzymywali, po spełnieniu 

określonych warunków, dodatki mieszkaniowe. Jest to świadczenie pieniężne udzielane 

w ramach zadań własnych gminy i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Dodatki mieszkaniowe przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba gospodarstw, którym przyznano dodatki mieszkaniowe 3 4 4 

liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych  18 30 36 

wartość przyznanych dodatków mieszkaniowych (w zł) 2.728 4.877 6.686 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki 

mieszkaniowe, była niewielka (3 w 2012 r., po 4 w latach 2013-2014), natomiast liczba 

przyznanych dodatków zwiększała się z roku na rok (z 18 w 2012 r. do 36 w 2014 r.), podobnie 

jak wartość kwot wydatkowanych na ten cel (z 2.728 zł w 2012 r. do 6.686 zł w 2014 r.). 

Warto dodać, iż w 2014 roku w gminie nie wypłacono żadnego dodatku 

energetycznego. Ta forma pomocy udzielana jest osobom, którym przyznano dodatek 

mieszkaniowy oraz które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

 

4. STRUKTURA GOSPODARCZA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 

Gierałtowice to gmina o charakterze rolniczym. Użytki rolne zajmują 69,8% jej 

powierzchni; wśród nich 75,7% przypada na grunty orne, a 20,3% na łąki i pastwiska. Grunty 

zabudowane i zurbanizowane zajmują 14,7% powierzchni gminy (wśród nich 49,2% przypada 

na drogi i koleje, a 35,3% na tereny mieszkaniowe), a lasy oraz grunty zadrzewione 

i zakrzewione 10,9%. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 8. Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki (w ha) w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

 

Mimo iż cała gmina znajduje się w obrębie terenów górniczych, gleby występujące na 
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i Paniówki, natomiast gleby bielicowe i pseudobielicowe występują na całym jej terenie 

z przewagą w rejonie Gierałtowic i Przyszowic oraz w sąsiedztwie doliny Kłodnicy. Na obszarze 

gminy występują gleby następujących klas bonitacyjnych: IIIa i IIIb (stanowią one ok. 27%), IVa 

i IVb (ok. 60%) oraz Va i VIb (ok. 13%). 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku w gminie funkcjonowało 

1.320 gospodarstw rolnych, z czego 373 prowadziły działalność rolniczą. Wśród nich było 214 
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Podstawowy kierunek produkcji zwierzęcej stanowiła z kolei hodowla trzody chlewnej 

(hodowlą zajmowało się 57 gospodarstw spośród 168 utrzymujących zwierzęta gospodarskie) 

i bydła (43). W gminie prowadzono także chów koni (13), a w większości gospodarstw (141) 

hodowano także drób, którego pogłowie liczyło łącznie 6.368 sztuk. 

W celu wsparcia działalności rolniczej w gminie i lokalnych producentów rolnych, na 

terenie gminy działają Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Przyszowicach oraz Kółka 

Rolnicze w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie. 

W granicach gminy prowadzona jest również eksploatacja węgla kamiennego. Jej teren 

znajduje się w obrębie 4 obszarów górniczych: „Sośnica III” należącego do Polskiej Grupy 

Górniczej  S.A. Oddział KWK „ Sośnica ” i obejmującego północno-zachodnią część gminy (szyby 

wydobywcze zlokalizowane są w Gliwicach), „Makoszowy II”  należącego do Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział KWK  „Makoszowy”  i obejmującego północno-wschodnią 

część gminy (szyby wydobywcze zlokalizowane są w Zabrzu), „Knurów-Szczygłowice ” 

należącego do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i obejmującego zachodnią część gminy 

(szyby wydobywcze zlokalizowane są w Knurowie) i „Ornontowice I” należącego także do 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” i obejmującego południową część gminy 

(szyby wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Ornontowicach). 

W wyniku eksploatacji górniczej na obszarze gminy, część terenów zajmowanych 

wcześniej przez grunty orne lub zielone stanowią dzisiaj nieużytki. Osiadanie terenu skutkuje 

powstawaniem zagłębień bezodpływowych, co prowadzi do zaburzeń w odpływach 

powierzchniowych wód, a w konsekwencji do powstawania zalewisk i lokalnych podstopień 

terenu. Od 1999 roku w gminie prowadzone są działania rekultywacyjne. Równocześnie 

znaczna część użytków rolnych i zielonych zostaje przeklasyfikowana i wykorzystana pod 

zabudowę mieszkaniową, budownictwo przemysłowe oraz szlaki komunikacyjne. 

Warto wspomnieć, że na terenie sołectwa Przyszowice, przy ul. Granicznej działa Park 

Biznesowo-Przemysłowy „Synergy Park”, na terenie którego swoją działalność prowadzą 

zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne. 

W latach 2013-2014 liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie była 

wyższa niż w 2012 roku (966 w 2012 r., 989 w 2013 r., 981 w 2014 r.). Zdecydowana większość 

z nich znajdowała się w rękach prywatnych (946 w 2012 r., 969 w 2013 r., 961 w 2014 r.). 

W analizowanym okresie zwiększała się liczba podmiotów gospodarczych trudniących się 
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m.in. handlem i usługami w zakresie napraw (z 309 w 2012 r. do 314 w 2014 r.), działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną (z 78 w 2012 r. do 87 w 2014 r.), ubyło natomiast 

podmiotów gospodarczych trudniących się przetwórstwem przemysłowym (ze 118 w 2012 r. 

do 109 w 2014 r.) i budownictwem (ze 118 w 2012 do 115 w 2014 r.). 

W 2014 roku dominującymi rodzajami działalności gospodarczej były handel i usługi w 

zakresie napraw (314 podmiotów), budownictwo (115) oraz przetwórstwo przemysłowe 

(109). Dane szczegółowe na temat podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie 
w latach 2012-2014 

Wykres 10. Podmioty gospodarcze w gminie 
w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) w 2014 roku 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 

Sytuacja gospodarcza w gminie wpływa na kondycję lokalnego rynku pracy. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba posiadających 
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zatrudnienie mieszkańców gminy Gierałtowice zwiększała się z roku na rok (z 1.183 w 2012 r. 

do 1.345 w 2014 r.). Z kolei z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach wynika, że 

w analizowanym okresie liczba osób bezrobotnych w gminie ulegała niewielkim wahaniom 

(233 w 2012 r., 241 w 2013 r., 225 w 2014 r.). Wśród osób pozostających bez pracy większość 

stanowiły kobiety (63,6% w 2012 r., 61,8% w 2013 r., 59,6% w 2014 r.). 

W latach 2012-2014 udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców gminy będących 

w wieku produkcyjnym był bardzo niski i na zbliżonym poziomie. W latach 2012-2013 wyniósł 

on 3,3%, a w 2014 roku spadł do 3,1%. 

Dane szczegółowe na temat pracujących i bezrobotnych mieszkańców gminy 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 11. Mieszkańcy gminy posiadający 
zatrudnienie w latach 2012-2014* 

Wykres 12. Bezrobotni w gminie według płci 
w latach 2012-2014 

 

*bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa 
publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w 
organizacjach, fundacjach i związkach, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób. 

 
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny i Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. 

 

Spadek liczby osób bezrobotnych w gminie w 2014 roku może świadczyć o stabilizacji 

na lokalnym rynku pracy, ale również może być efektem wprowadzenia profilowania osób 
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pozostających bez pracy w zależności od gotowości do podjęcia zatrudnienia. Z tego powodu 

wiele osób, które dotychczas rejestrowały się w Urzędzie Pracy tylko po to, by podlegać 

ubezpieczeniu zdrowotnemu, straciło status osoby bezrobotnej. 

W latach 2012-2014 stopa bezrobocia w powiecie gliwickim była niższa niż w woje-

wództwie śląskim i w kraju. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 13. Stopa bezrobocia w powiecie gliwickim, w województwie śląskim i w kraju 
w latach 2012-2014 (w %) 

 

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. 
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(82,1%). 
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Wykresy 14-17. Bezrobotni w gminie na koniec 2014 roku według wieku, czasu pozostawania 
bez pracy, stażu pracy i poziomu wykształcenia 

 

 

Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach. 
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Niski poziom bezrobocia w gminie jest m.in. efektem działalności na jej terenie 

Gierałtowickiego Centrum Rozwoju, do 2013 roku funkcjonującego jako Gminne Centrum 

Informacji. Instytucja ta jest wyspecjalizowaną placówką zajmującą się pobudzaniem 

i rozwojem przedsiębiorczości, udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym i pozyskiwaniem 

środków unijnych na te cele. W ramach podejmowanych działań udostępniania informacje 

o lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy, świadczy pomoc doradczą w zakresie 

metod poszukiwania pracy i preferencji zawodowych, upowszechnia oferty pracy i informacje 

o możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych, kursach, szkoleniach, warsztatach 

i stażach, organizuje spotkania z pracodawcami, Małe Targi Pracy, kursy, szkolenia i warsztaty, 

udziela pomocy przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych, w zakładaniu działalności 

gospodarczej, przy wypełnianiu wniosków o dotację na działalność gospodarczą oraz przy 

pisaniu biznes planu, świadczy porady prawne z zakresu Kodeksu Pracy i działalności 

Państwowej Inspekcji Pracy, współpracuje z instytucjami rynku pracy i innymi podmiotami w 

zakresie realizacji projektów kierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

udziela informacji o możliwości zatrudnienia i procesach rekrutacji do pracy za granicą oraz 

upowszechnia informacje o portalu EURES, zapewnia dostęp do Internetu i urządzeń 

biurowych pozwalających na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wymaganych przy 

ubieganiu się o pracę, a także udostępniania zasoby biblioteczki GCR-u oraz wykonuje analiz i 

sporządza statystyki dotyczące bezrobocia w gminie oraz efektów podejmowanych działań.  

Podsumowując sytuację na lokalnym rynku pracy, należy stwierdzić, iż w gminie 

Gierałtowice podejmowanych jest szereg działań wpływających na dobrą jego kondycję. 

Gmina wspiera drobną przedsiębiorczość, rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, 

wspomaga różnorodne formy doradztwa dla rolników, a także koordynuje działania 

wspierające aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw. Intensywnie poprawia także 

własną infrastrukturę techniczną, co znacząco przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną 

obszaru gminy. Gmina wykorzystuje również zasoby naturalne i bliskość dużych aglomeracji 

miejskich i ciągów komunikacyjnych, a także pracuje nad wizerunkiem gminy ekologicznej 

atrakcyjnej turystycznie dla sąsiednich silnie zurbanizowanych centrów. Ważny element 

rozwoju gminy stanowi utworzony na jej terenie Park Biznesowo-Przemysłowy „Synergy 

Park”, który daje możliwość przyciągnięcia inwestorów, a tym samym tworzenia w gminie 

nowych miejsc pracy dla jej mieszkańców. 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 29 

 

5. EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Gierałtowice funkcjonowały: 4 przedszkola, 

4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja. Na jej terenie nie ma natomiast żłobka, co powoduje, że 

nie są zaspokajane potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3., a także szkoły 

ponadgimnazjalnej, w związku z czym młodzież najczęściej kontynuuje naukę w Knurowie czy 

w Gliwicach. Dane szczegółowe temat placówek oświatowych działających w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Placówki oświatowe w gminie w roku szkolnym 2014/2015 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 
Szkoła Podstawowa im. Witolda Budryka w Chudowie 
Przedszkole w Chudowie 

ul. Szkolna 52, 44-177 Chudów 

2. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 

ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 
Gierałtowice w tym 

Przedszkole 

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum nr 1 

3. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach 

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki 
w tym 

Gminne Przedszkole  

Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum nr 2 

4. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach 

ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice 
w tym 

Gminne Przedszkole 

Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki 

Gimnazjum nr 3 
 

Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice. 

 

W analizowanym roku szkolnym do przedszkoli uczęszczało łącznie 465 dzieci, 

w szkołach podstawowych naukę pobierało w sumie 836 uczniów, a w gimnazjum 

337 uczniów. W placówkach oświatowych zatrudnionych było łącznie 153 nauczycieli.  

Placówki oświatowe w gminie wyposażone są w sprzęt komputerowy, a infrastruktura 

oświatowa jest remontowana i modernizowana w miarę posiadanych i pozyskanych środków 

finansowych. Szkoły zapewniają dzieciom i uczniom dostęp do świetlicy, biblioteki, stołówki 

i boiska oraz organizują zajęcia pozalekcyjne, wśród których dominują koła przedmiotowe, 

sportowe i artystyczne. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 30 

 

Placówki oświatowe w gminie uczestniczą w projektach i programach mających na celu 

rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz 

doskonalenie nauczycieli. I tak np. w Zespole Szkół w Paniówkach realizowane były programy: 

„Aktywna edukacja” – program prowadzony w ramach projektu pn. „Wdrożenie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej; „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie 

gliwickim” – projekt realizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”; „Belfer 

Online +” – projekt przygotowujący nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia 

kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform  

e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych, realizowany przez Regionalny Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach; „Twórczo w przyszłość” i „Sukces jest dla 

każdego” – projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej mające na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do 

ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” – program realizowany przez 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Gimnazjum 

w Gierałtowicach prowadzono np. naukę metodą projektów, w 2014 roku realizowany był 

m.in. uczniowski projekt edukacyjny poświęcony patronom gierałtowickich ulic. 

Placówki oświatowe w gminie wdrażają także programy profilaktyczne mające na celu 

uwrażliwianie środowiska szkolnego i lokalnego na problemy związane z uzależnieniami, 

bezpieczeństwem i przemocą oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dla przykładu uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach uczestniczą w ogólnopolskim programie edukacyjno-

profilaktycznym pn. „Klub Bezpiecznego Puchatka”, przygotowanym przez Biuro Prewencji 

i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa 

najmłodszych uczniów klas podstawowych w domu, w szkole i na drodze. Ponadto biorą udział 

w programach: „Szklanka mleka” i „Warzywa i owoce w szkole”, a także w Programie Polskiego 

Czerwonego Krzyża pn. „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”, który zakłada 

wykształcenie u dzieci nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę i tolerancję. Z kolei 

uczniowie Gimnazjum w Przyszowicach uczestniczą m.in. w spotkaniach profilaktycznych; w 
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2014 roku ich tematem była „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

Placówki oświatowe w gminie angażują się także w akcje społeczne, zarówno 

o charakterze lokalnym, jak i globalnym. Szkoły w Przyszowicach biorą udział w akcji pn. 

„Tanzania”, która ma na celu pomoc potrzebującym dzieciom w Tanzanii za pośrednictwem 

misjonarzy katolickich. Akcja ta polega na gromadzeniu przyborów szkolnych, słodyczy oraz 

zabawek. Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach uczestniczą w akcjach pn. 

„Góra Grosza”, „Szlachetna paczka” czy „Wirtualna adopcja psa”. 

 

6. ŻYCIE KULTURALNE I INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA 

 

Głównymi instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną w gminie Gierałtowice są 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach. Ośrodek zajmuje się 

organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, inspirowaniem do twórczych 

działań, pielęgnowaniem i popularyzowaniem tradycji oraz integracją społeczności lokalnej. 

Swoje zadania realizuje poprzez: upowszechnianie kultury, edukację kulturalną, 

wychowywanie poprzez sztukę, tworzenie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu 

artystycznego, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych. 

W ramach działalności kulturalnej GOK zajmuje się organizowaniem i współorganizo-

waniem konkursów, imprez kulturalnych i okolicznościowych oraz sportowo-rekreacyjnych. 

Ośrodek współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, zespołami 

ludowymi, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy Gierałtowice. Do 

stałych zajęć prowadzonych w placówce należą: pracownia plastyczna, zajęcia muzyczne, 

warsztaty taneczne, kółko szachowe, zajęcia fitness, siłownia oraz zajęcia komputerowe. 

Ważny kierunek działalności GOK-u zajmuje organizacja przedsięwzięć rozrywkowych 

i kulturalnych dla mieszkańców gminy. Do cyklicznych imprez należą m.in.: Dożynki Gminy 

Gierałtowice, Rodzinny Rajd Rowerowy po gminie Gierałtowice i okolicach czy Śląskie Gody 

Gminy Gierałtowice. Wiele inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych Ośrodek 

podejmuje we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 

lokalnymi działaczami, np. doroczny Koncert muzyki organowej, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, 

Spotkanie noworoczne czy Spotkanie z tradycją i humorem Śląska. Ośrodek jest również 
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organizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi. Placówka jest również wydawcą lokalnej gazety, 

miesięcznika – Wieści Gminy Gierałtowice. 

Działalność kulturalno-oświatowa GOK-u realizowana jest także za pośrednictwem 

świetlic w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach. Świetlica w Gierałtowicach 

wypełnia czas wolny dzieciom i młodzieży, zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i podczas 

ferii zimowych i wakacji. Placówka organizuje m.in. dyskoteki i wycieczki, okolicznościowe 

spotkania, np. Andrzejki, z okazji Dnia Kobiet, indywidualne zajęcia wokalne i lekcje gry na 

organach, oferuje pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy 

planszowe, plenerowe i komputerowe. Świetlica w Chudowie prowadzi z kolei m.in. warsztaty 

rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych oraz zajęcia plastyczno-techniczne dla 

dzieci. Świetlica w Paniówkach dysponuje natomiast bardzo dobrym zapleczem lokalowym 

wyposażonym w sprzęt. Z placówki mogą korzystać wszystkie dzieci i młodzież z sołectwa. 

Instruktorzy pomagają dzieciom odrabiać zadanie domowe, organizują zajęcia plastyczne, 

techniczne, kulinarne, konkursy, krzyżówki, quizy, a także zajęcia sportowe: bilard, tenis i 

piłkarzyki. Świetlica posiada pięć stanowisk komputerowych ze stałym łączem internetowym, 

oferuje płatne zajęcia plastyczne i informatyczne, a w ramach Klubu Malucha „Świetliki” 

organizuje zajęcia dla najmłodszej grupy dzieci wraz z ich opiekunami (rodzicami lub 

dziadkami). W kalendarzu stałych imprez organizowanych przez placówkę znajdują się m.in. 

Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Święto Matki, Dzień Dziecka, Sprzątanie 

świata, Święto pieczonego ziemniaka, Bezpieczne ferie i Wakacyjna przygoda. Świetlica w 

Przyszowicach oferuje z kolei: pomoc w nauce, opiekę wychowawczą, zajęcia sportowe, 

plastyczno-techniczne, kulinarne; organizuje: ogniska, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię, Dzień 

Dziecka, wyjazdy turystyczno-krajoznawcze, a także prowadzi bezpłatne zajęcia hobbystyczne 

z rękodzieła dla mieszkanek Przyszowic i okolic. 

Gmina może poszczycić się kilkoma amatorskimi chórami: „Bel Canto” z Chudowa, 

„Cecylia” z Paniówek, „Słowik” z Przyszowic i „Skowronek” z Gierałtowic. Chór „Bel Canto” 

z Chudowa daje dużo koncertów rocznie, a w jego repertuarze znajdują się zarówno utwory 

klasyczne kompozytorów polskich i zagranicznych, jak i pieśni religijne oraz rozrywkowe. 

W czasie swojej długiej działalności chór brał udział m.in. w pielgrzymce śląskich chórów 

i orkiestr do Watykanu, koncertował na Monte Cassino i w Wiedniu, jest czynnym 

uczestnikiem imprez środowiskowych organizowanych na terenie gminy Gierałtowice. Chór 
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„Cecylia” z Paniówek jest natomiast organizatorem cyklicznych koncertów, które odbywają się 

w kościele parafialnym w Paniówkach, swoim udziałem uświetniając również imprezy 

odbywające się na terenie gminy. Bardzo bogatą historię ma z kolei liczący 50 śpiewaków Chór 

„Słowik” z Przyszowic, który wielokrotnie zajmował czołowe lokaty w konkursach 

i przeglądach śpiewaczych. Chór „Skowronek” z Gierałtowic w 2014 roku obchodził 100-lecie 

istnienia, w czasie którego brał udział w licznych festiwalach, koncertach i przeglądach, 

reprezentując z sukcesami miejscowość na terenie kraju i poza jego granicami. Repertuar 

chóru jest różnorodny; wykonuje on utwory klasyczne kompozytorów polskich 

i zagranicznych, pieśni religijne w opracowaniu artystycznym oraz pieśni rozrywkowe. Każdego 

roku, od 25 lat Chór „Skowronek” organizuje koncerty kolęd przed „Pasterką”, od roku 1992 

koncerty Pieśni Sakralnej im. Ks. G.G. Gorczyckiego, a od 1993 roku jest inicjatorem „Śląskich 

Godów Gminy Gierałtowice”. 

Dużą atrakcją kulturalną gminy jest także otwarta do zwiedzania Izba Regionalna 

w Chudowie. W zabytkowym budynku tzw. Starej Szkoły działa mini muzeum regionalne  

– „Izba łod Starki” – wystawiające przedmioty codziennego użytku z XIX i początku XX wieku. 

Funkcjonująca w Gierałtowicach Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej trzy filie 

w Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie zajmują się zaspokajaniem potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych mieszkańców gminy oraz gromadzeniem materiałów dotyczących regionu. 

Biblioteka dysponuje zróżnicowanym, regularnie uzupełnianym księgozbiorem, który liczy 

ponad 66 tys. woluminów książek i 312 jednostek zbiorów specjalnych. W placówce dostępne 

są także różnorodne czasopisma. Czytelnicy mają do dyspozycji literaturę piękną polską, obcą 

i obcojęzyczną, lektury szkolne i opracowania, książki naukowe i popularnonaukowe, 

począwszy od ogólnych podstaw wiedzy i kultury, poprzez filozofię, psychologię, pedagogikę, 

religioznawstwo, prawo, historię, geografię, ekonomię, zarządzanie, marketing, nauki 

przyrodnicze i techniczne, medycynę, architekturę i malarstwo, po różnorodną literaturę 

poradnikową. Placówka posiada ponad 2.300 czytelników. Znajdują się w niej również 

kawiarenka internetowa oraz dwie czytelnie internetowe. 

Biblioteka promując czytelnictwo i kulturę, jest także organizatorem różnorodnych 

przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Należą do nich: wystawy tematyczne, 

wernisaże plastyczne, koncerty, spotkania autorskie i liczne konkursy. 

Poniższa tabela zawiera wykaz placówek kulturalnych funkcjonujących w gminie. 
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Tabela 3. Placówki kulturalne w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach 
ul. Wojciecha Korfantego 7b,  
44-186 Gierałtowice 

2. 
Świetlica środowiskowa Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gierałtowicach 

ul. Wojciecha Korfantego 7b,  
44-186 Gierałtowice 

3. Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Chudowie ul. Szkolna 72, 44-177 Chudów 

4. 
Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury 
w Przyszowicach 

ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice 

5. 
Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury 
w Paniówkach  

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice 

7. 
Gminna Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 
w Przyszowicach 

ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice 

8. 
Gminna Biblioteka Publiczna, Filia nr 2 
w Paniówkach 

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki 

9. 
Gminna Biblioteka Publiczna, Filia nr 3 
w Chudowie 

ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów 

10. Izba Regionalna w Chudowie ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice. 

 

Zakres działalności sportowej na terenie gminy wyznaczają kluby sportowe: Ludowy 

Klub Sportowy „35” Gierałtowice, Ludowy Klub Sportowy „Jedność 32” Przyszowice, Ludowy 

Klub Sportowy „Gwiazda” Chudów, Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Paniówki oraz Klub 

Sportowy „Garda” Gierałtowice. Kluby te zajmują się upowszechnianiem kultury fizycznej 

i walorów rekreacji ruchowej oraz organizowaniem zajęć, zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych. 

Największą atrakcją sportowo-rekreacyjną w gminie jest Gminna Kryta Pływalnia 

„Wodnik”, na terenie której znajduje się tunel wodny, cztery wanny spa, grota solna oraz  

63-metrowa zjeżdżalnia. Ponadto gminne placówki oświatowe posiadają nowoczesne 

kompleksy boisk szkolnych a sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Gierałtowicach wyposażona jest w ściankę wspinaczkową. 
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Na terenie gminy odbywa się wiele imprez sportowych, organizowanych głównie przy 

wsparciu samorządu lokalnego. Do ważniejszych z nich należą: Festyn Sportowy, Gminny 

Turniej Trampkarzy o Puchar J. Bursego, Turniej Piłki Nożnej Oldboi im. P. Kanclerza, Turniej 

Bokserski, Turniej Tysiąca czy Turniej Skata. 

Gmina Gierałtowice jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki i rekreacji, 

zwłaszcza rowerowej. Na jej terenie znajduje się kilka oznakowanych ścieżek rowerowych 

przebiegających przez obszary leśne, w pobliżu zbiorników wodnych i obiektów zabytkowych. 

Łączna długość oznakowanych tras wynosi 38 km. Warto dodać, że gmina Gierałtowice, 

wspólnie z innymi gminami wchodzącymi w skład powiatu gliwickiego, uczestniczy 

we współfinansowanym ze środków unijnych projekcie pn. „Zaplecze aktywnej turystyki 

rowerowej dla mieszkańców Zachodniej Części Subregionu Centralnego”, zakładającym m.in. 

wykonanie 203 km sieci tras rowerowych, co umożliwi połączenie zamków w Chudowie i 

Toszku. 

Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych: Szlak Okrężny Wokół Gliwic: 

Rudy – Łącza – Toszek – Łabędy – Makoszowy – Borowa Wieś – Paniowy –Chudów  

– Ornontowice – skraj Bekszy – Szczygłowice – Rudy; Szlak Krawędziowy GOP: Gliwice – skraj 

Sośnicy – Przyszowice – Chudów – Paniówki – Borowa Wieś – Mikołów – Tychy – Lędziny  

– Chełmek – Tarka; Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej: Katowice – Mikołów – Stara Huta 

– Sośnia Góra – Bujaków – Chudów; Szlak Obrońców Polskiej Granicy: Makoszowy  

– Wirek – Paniowy – Kąty Bujakowskie –Góra Św. Wawrzyńca – Zawiść –Paprocany; Szlak im. 

Ks. Władysława Roboty: Chudów – Gierałtowice oraz szlak turystyczny Gierałtowice – Beksza. 

Na terenie gminy znajdują się także trzy ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, 

zaprojektowane w sposób umożliwiający zwiedzającym zapoznanie się z bogactwem 

miejscowej flory i fauny. Najdłuższą jest licząca 4,1 km ścieżka „Lasy i łąki gieraltowickie”. Jej 

trasa biegnie spod Urzędu Gminy Gierałtowice w kierunku kolonii Beksza i dalej, wzdłuż lasu 

do kapliczki Św. Huberta. Na szlaku tym usytuowane są dwa punkty przystankowe, 

wyposażone w ławki, stoliki i krąg ogniskowy. Kolejna ścieżka – „Dolina rzeki Kłodnica” 

przebiega przez obszary sołectwa Przyszowice, a trzecia pn. „Potok Jasienica” łączy zamek 

w Chudowie z pałacem w Przyszowicach.  
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Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się kilkanaście obiektów noclegowych 

i gastronomicznych. Największe to: Hotel & Spa Biały Dom w Paniówkach (przy ul. Darwina 

50), Agroturystyka w Starym Ogrodnictwie w Przyszowicach (przy ul. Makoszowskiej 14), Hotel 

– Restauracja Szmaragdowa w Gierałtowicach (przy ul. Ks. Roboty 69), Restauracja  

– Hotel Verona w Paniówkach (przy ul. Powstańców Śląskich 2a), Oberża Czarny Koń 

w Chudowie (przy ul. Podzamcze 3), Karczma Rajcula w Paniówkach (przy ul. Gliwickiej 2d), 

Restauracja Kasztelan w Przyszowicach (przy ul. Gliwickiej 34a), Restauracja Artus 

w Przyszowicach (przy ul. Powstańców Śląskich 43) i Restauracja Parkowa w Przyszowicach 

(przy ul. Parkowej 11). 

 

7. OPIEKA ZDROWOTNA I PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

W 2014 roku w gminie funkcjonowały 4 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 

prowadzonych było 14 prywatnych praktyk lekarskich (m.in. praktyki stomatologiczne) oraz 

działało 5 aptek. Dane szczegółowe na temat zakładów opieki zdrowotnej w gminie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4. Opieka zdrowotna w gminie w 2014 roku 
 

lp. nazwa placówki adres placówki 

1. 
Gminmed Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Gierałtowicach 

ul. Powstańców Śląskich 1,  
44-186 Gierałtowice 

2. 
Familia Med –Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Paniówkach 

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki  

3. 
Familia Med – Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Przyszowicach 

ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice 

4. Familia Med –Wiejski Ośrodek Zdrowia w Chudowie ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice. 

 

Nocną i świąteczną oraz ambulatoryjną i wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską dla 

mieszkańców gminy realizuje Szpital w Knurowie (ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów). W 

ramach placówki funkcjonują: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chorób Wewnętrznych I i II, 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny, Oddział Noworodków i Wcześniaków, Oddział 

Onkologiczny, Centralne Laboratorium Analityczne (jego oferta obejmuje badania z zakresu: 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 37 

 

hematologii, biochemii, koagulologii, immunochemii, analityki ogólnej, serologii grup krwi; na 

terenie laboratorium znajduje się Bank Krwi), Pracownie Diagnostyki Obrazowej, Pracownia 

USG, Izba Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne (Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chirurgii 

Ogólnej i Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Onkologiczna), 

Szkoła Rodzenia i Blok Operacyjny z Działem Anestezjologii. Szpital umożliwia również 

wykonanie badań prenatalnych, badania USG genetycznego, badań biochemicznych 

i amniopunkcji. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w latach 2012-2014 liczba porad 

udzielonych w gminie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zwiększała się z roku na rok. 

W 2012 roku wyniosła 43.666, rok później 46.230, a w 2014 roku 47.687. 

Informacji na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy dostarczają dane przekazane 

przez Gminmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gierałtowicach oraz Familia Med  

– Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach. Wynika z nich, że w 2014 roku z powodu chorób 

przewlekłych pod opieką czynną lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pozostawało 

89 dzieci i młodzieży oraz 2.598 osób dorosłych. Najczęściej stwierdzanymi u osób w wieku 

przedprodukcyjnym schorzeniami były: alergia – dychawica oskrzelowa, zniekształcenia 

kręgosłupa (po 16), padaczka (10), niedokrwistości, otyłość (po 8), cukrzyca (7), choroby 

tarczycy (6) i dziecięce porażenie mózgowe (5). Z kolei u osób dorosłych najczęściej 

odnotowywano choroby układu krążenia (1.466 osób), choroby układu mięśniowo-kostnego i 

tkanki łącznej (622), cukrzycę (418), przewlekłe choroby układu trawiennego (311), choroby 

obwodowego układu nerwowego (235), choroby tarczycy (182), przewlekły nieżyt oskrzeli  

– dychawicę oskrzelową (103), nowotwory (81) i niedokrwistość (76). 

Na koniec 2014 roku łączna liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej w ww. placówkach wynosiła 10.100, w tym 7.580 dzieci i 2.520 osób 

dorosłych. 

Dane szczegółowe na temat schorzeń najczęściej stwierdzanych u dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 18. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u dzieci i młodzieży w 2014 roku 

Wykres 19. Schorzenia najczęściej stwierdzane 
u osób dorosłych w 2014 roku 

 

Źródło danych: Gminmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gierałtowicach  
oraz Familia Med – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach. 

 

W analizowanym roku Gminmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Gierałtowicach oraz Familia Med – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach sprawowali 

także opiekę profilaktyczną nad matką i dzieckiem. Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 20. Opieka profilaktyczna nad matką i dzieckiem w 2014 roku 

 

Źródło danych: Gminmed Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gierałtowicach  
oraz Familia Med – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Przyszowicach. 
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W 2014 roku poradom patronażowym i badaniom bilansowym (w tym przesiewowym) 

poddano 119 niemowląt od 1 do 4 tygodnia życia, 159 niemowląt od 2 do 6 miesiąca życia, 

105 niemowląt w 9 miesiącu życia i 118 niemowląt w 12 miesiącu życia. Liczba wizyt 

profilaktycznych położnych (pielęgniarek) oraz wizyt patronażowych pielęgniarek i testów 

przesiewowych u niemowląt do 1. roku życia wyniosła odpowiednio 415 i 56. Z porad 

profilaktycznych korzystały również dzieci do lat 3 (udzielono 707 takich porad), natomiast 

profilaktycznym badaniom lekarskim poddano 743 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 19 lat. 

Schorzeniami najczęściej stwierdzanymi u dorosłej populacji są choroby układu 

krążenia. Obok schorzeń narządów ruchu i neurologicznych należą one do najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności, która oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania 

ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w 

szczególności powodującą niezdolność do pracy. Relatywnie rzadziej o obniżonej sprawności 

w codziennym życiu decydują uszkodzenia narządu wzroku i słuchu, choroba psychiczna oraz 

upośledzenie umysłowe. 

Mimo upływu ponad dziesięciu lat, jedynym, pełnym źródłem informacji, które na 

szczeblu gminnym pozwala ustalić liczbę osób niepełnosprawnych oraz dokonać ich 

charakterystyki są dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Wyniki ostatniego, 

przeprowadzonego w 2011 roku Spisu nie zostały bowiem szczegółowo opracowane na 

szczeblu gminnym. 

W 2002 roku w gminie Gierałtowice mieszkało 900 osób niepełnosprawnych, w tym 

473 mężczyzn i 427 kobiet. Wśród nich większość stanowiły osoby niepełnosprawne prawnie 

(638 osób, tj. 70,9%), czyli takie, które w czasie badania posiadały aktualne orzeczenie 

ustalające niezdolność do pracy, stopień niepełnosprawności, celowość przekwalifikowania 

lub inwalidztwo (osoby w wieku 16 lat i więcej) lub dysponowały uprawnieniem do pobierania 

zasiłku pielęgnacyjnego (dzieci poniżej 16 roku życia). Osoby niepełnosprawne tylko 

biologicznie, czyli takie, które nie posiadały orzeczenia, ale miały (odczuwały) całkowicie lub 

poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych, stanowiły grupę 

262 osób (29,1%). 
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Udział osób dotkniętych niepełnosprawnością w ogóle mieszkańców gminy wynosił 

8,4%, a w ich strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku produkcyjnym (469 osób, 

tj. 52,1%) i poprodukcyjnym (396 osób, tj. 44%). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 21. Osoby niepełnosprawne w ogóle 
mieszkańców gminy w 2002 roku 

Wykres 22. Struktura wiekowa osób 
niepełnosprawnych w gminie w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Osoby niepełnosprawne będące w wieku poprodukcyjnym stanowiły 7,1% ogółu 

ludności gminy będącej w tej ekonomicznej grupie wieku w 2002 roku. Dużo większy był udział 

osób dotkniętych niepełnosprawnością w gronie osób w wieku poprodukcyjnym, wynosił on 

bowiem 22,2%. 

Na poziom uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym 

ma wpływ nie tylko rodzaj i stopień niepełnosprawności czy wiek, ale również posiadane 

wykształcenie, a co za tym idzie przygotowanie zawodowe. W 2002 roku wśród mieszkańców 

gminy w wieku 13 lat i więcej dotkniętych niepełnosprawnością największe grupy stanowiły 

osoby z wykształceniem podstawowym ukończonym (377 osób, tj. 43%) i zasadniczym 

zawodowym (305 osób, tj. 34,8%). Niski poziom wykształcenia w znaczący sposób utrudniał 

638; 
5,9%

262; 
2,4%

9834; 
91,6%

liczba osób niepełnosprawnych prawnie

liczb osób niepełnosprawnych tylko biologicznie

liczba pozostałych mieszkańców gminy

35; 3,9%

469; 
52,1%

396; 
44,0%

liczba osób niepełnosprawnych w wieku
przedprodukcyjnym

liczba osób niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym

liczba osób niepełnosprawnych w wieku
poprodukcyjnym



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 41 

 

osobom niepełnosprawnym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Potwierdzają to dane 

dotyczące poziomu ich aktywności zawodowej, z których wynika, że zdecydowana większość 

osób dotkniętych niepełnosprawnością była bierna zawodowo (781 osób, tj. 86,8%). 

Dane szczegółowe na temat poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych z gminy 

oraz ich aktywności ekonomicznej przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 23. Osoby niepełnosprawne w wieku 
13 lat i więcej w gminie według poziomu 
wykształcenia w 2002 roku 

Wykres 24. Osoby niepełnosprawne w gminie 
według aktywności ekonomicznej w 2002 roku 

 

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. 

 

Orzecznictwem o niepełnosprawności w odniesieniu do mieszkańców gminy 

Gierałtowice zajmuje się Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach. 

Według jego danych, w latach 2012-2014 liczba wydanych mieszkańcom gminy orzeczeń o 

niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia) zwiększała się z roku na rok (z 10 w 2012 r. 

do 23 w 2014 r.), podobnie jak liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dla 

osób powyżej 16 roku życia; z 85 w 2012 r. do 119 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 25. Mieszkańcy gminy zaliczeni przez MZOON w Gliwicach do osób niepełnosprawnych 
i stopnia niepełnosprawności w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach. 
 

8. UZALEŻNIENIA I PRZEMOC W RODZINIE 

 

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które 

powodują szkody we wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie 

bezpieczeństwa społecznego, ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także 

zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania 

społeczne, nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. 

Szerzeniu się narkomanii sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność 

środków odurzających, panująca moda na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i 

doznań oraz traktowanie narkotyków jako środków umożliwiających ucieczkę od trudności 

życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. Przemoc w rodzinie jest z kolei 

problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. Jej ofiarami są 

niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, zależne 

od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore.  
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Trudno jest ustalić liczbę osób zmagających się z problemami alkoholowymi, które 

niejednokrotnie są przyczyną wystąpienia przemocy w rodzinie. Dane szacunkowe w tym 

zakresie przygotowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zawiera je poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Populacje osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych 
 

  w Polsce 
w 100-tys. 
mieście 

w 25-tys. 
mieście 

w 10-tys. 
gminie 

liczba osób uzależnionych 
od alkoholu 

ok. 2% 
populacji 

ok. 800 tys. 
ok. 2.000 
osób 

ok. 500 
osób 

ok. 200 
osób 

dorośli żyjący w otoczeniu 
alkoholika 
(współmałżonkowie, rodzice) 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

dzieci wychowujące się 
w rodzinach alkoholików 

ok. 4% 
populacji 

ok. 1,5 mln 
ok. 4.000 
osób 

ok. 1.000 
osób 

ok. 400 
osób 

osoby pijące szkodliwie 
5-7% 
populacji 

2-2,5 mln 
5.000-7.000 
osób 

1.250-1.750 
osób 

ok. 500-700 
osób 

ofiary przemocy domowej 
w rodzinach z problemem 
alkoholowym 

2/3 osób 
dorosłych 
oraz 
2/3 dzieci 
z tych rodzin 

razem  
ok. 2 mln 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 5.300 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 1.330 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

ok. 530 
osób: 
dorosłych 
i dzieci 

 
Źródło danych szacunkowych: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Dane zamieszczone w powyższym zestawieniu pozwalają określić szacunkową liczbę 

mieszkańców gminy Gierałtowice dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Z wyliczeń wynika, że na jej terenie żyje 187 osób uzależnionych od alkoholu (2% dorosłej 

populacji), 375 osób współuzależnionych (4% dorosłej populacji), 469-656 osób pijących 

szkodliwie alkohol (5-7% dorosłej populacji), 45 dzieci wychowujących się w rodzinach 

z problemem alkoholowym (4% populacji nieletniej) oraz 280 ofiar (250 dorosłych i 30 dzieci) 

przemocy domowej w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. Analizując powyższe 

dane należy mieć świadomość, iż nie odzwierciedlają one w pełni rzeczywistej skali problemów 

uzależnień i przemocy w rodzinie w gminie.  

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie oraz integracji społecznej osób nimi dotkniętych należy do zadań 

własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o gminne programy profilaktyki 
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i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz przy wykorzystaniu 

zaplanowanych w ich ramach środków finansowych. 

Poniższy wykres przedstawia wysokość środków finansowych wydatkowanych na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 

i przemocy w rodzinie w gminie Gierałtowice w latach 2012-2014. 

 

Wykres 26. Środki finansowe wydatkowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień 
i przemocy w rodzinie w gminie w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 wysokość środków finansowych wydatkowanych w gminie na 

profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień zwiększała się z roku na rok (ze 122.192 

zł w 2012 r. do 273.565 zł w 2014 r.). Wpływ na to miał przede wszystkim systematyczny 

wzrost kwot wydatkowanych w gminie na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. Należy dodać, że do 2014 roku nie uwzględniano w budżecie osobnych środków 

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień 

oraz integracją społeczną osób uzależnionych w gminie Gierałtowice należy do Gminnej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do jej zadań należy m.in.: zapobieganie 

powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących, 

122 192 zł

184 439 zł

273 565 zł

115 192 zł

172 939 zł

261 447 zł

7 000 zł 11 500 zł 12 118 zł
1 701 zł

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2012 r. 2013 r. 2014 r.

razem

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

na przeciwdziałanie narkomanii

na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 45 

 

zwiększanie wiedzy młodzieży i dorosłych na temat choroby alkoholowej, motywowanie osób 

uzależnionych do leczenia, kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wybrane 

dane dotyczące działań podejmowanych przez Komisję, a także lokalnego rynku napojów 

alkoholowych przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 27. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w gminie oraz działalności 
GKRPA w latach 2012-2014 

 

Źródło danych: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie 

była na podobnym poziomie (40 w 2012 r., po 43 w latach 2013-2014). Liczba obowiązujących 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nieznacznie zwiększała się z roku na rok (ze 110 

w 2012 r. do 117 w 2014 r.), a liczba wydanych zezwoleń ulegała wahaniom (49 w 2012 r., 65 w 

2013 r., 51 w 2014 r.). 
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Uchwalony przez Radę Gminy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych był taki 

sam w każdym roku (50), a liczba przeprowadzonych w nich kontroli w latach 2012-2013 

znaczenie wyższa niż w 2014 roku (45 w 2012 r., 40 w 2013 r., 1 w 2014 r.). Warto dodać, iż 

w analizowanym okresie nie wydano żadnej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2012 roku liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi GKRPA 

przeprowadzała rozmowy, była dwukrotnie większa niż w latach 2013-2014 (20 w 2012 r., po 

10 w latach 2013-2014), a rozmowy interwencyjno-motywujące Komisja przeprowadziła tylko 

w 2012 roku (11). 

W analizowanym okresie GKRPA zabiegała także o zobowiązanie osób uzależnionych 

do podjęcia leczenia odwykowego. W latach 2012-2014 systematycznie spadała liczba osób, 

w stosunku do których podjęto kroki zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień (7 w 2012 r., 6 w 2013 r., 3 w 2014 r.), 

nie występowano natomiast do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. W analizowanym okresie członkowie GKRPA nie kontaktowali się również 

z osobami dotkniętymi problemem przemocy w rodzinie. 

Obok Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, istotną rolę 

w profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie na terenie gminy ogrywają: mające siedzibę w Gierałtowicach – Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Abstynentów „Stokrotka”, a także 

gminne placówki oświatowe i zakłady opieki zdrowotnej, Punkt Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych i Ich Rodzin i Komisariat Policji w Knurowie oraz funkcjonujące w Gliwicach: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” i Izba 

Wytrzeźwień. 

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele różnych 

instytucji, m.in.: OPS-u, GKRPA, Policji, służby zdrowia, oświaty i kurator sądowy. Do zadań 

Zespołu należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a następnie 

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 

podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą. W 2014 roku, w ramach 

powołanych grup roboczych, prowadził on 12 spraw dotyczących stosowania przemocy 

w rodzinie. 
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Celem Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Stokrotka” jest podejmowanie działań na 

rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu oraz dążenie do 

trwałej ich abstynencji, stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym 

zaprzestania picia alkoholu, udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod 

i sposobów leczenia, samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-

etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej oraz propagowanie 

idei trzeźwości. W 2014 roku z oferty Klubu skorzystało 25 mieszkańców gminy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach udziela osobom i rodzinom dotkniętym 

problemami uzależnień i przemocy w rodzinie pomocy pieniężnej, niepieniężnej oraz 

w postaci pracy socjalnej. W 2014 roku wsparciem z powodu alkoholizmu objęto 12 rodzin 

liczących 17 osób, a w związku z przemocą w rodzinie 1 osobę (po 9 rodzin otrzymało pomoc 

finansową i rzeczową, 7 rodzin uzyskało pomoc w naturze w formie opału, a 5 rodzin otrzymało 

pomoc w postaci dożywiania). 

Punkt dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie jest placówką o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym, do której podstawowych zadań należy: informowanie 

o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii, motywowanie do podjęcia leczenia 

oraz udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom nadużywającym alkoholu i ich 

rodzinom. Zadania te realizowane są poprzez: prowadzenie diagnostyki sytuacji 

i indywidualnych konsultacji wstępnych, indywidualnych konsultacji psychologiczno-

terapeutycznych oraz grupowych zajęć edukacyjno-wspierających. W 2014 roku informacją 

ogólną i rozmowami interwencyjno-motywującymi objętych zostało 14 mieszkańców gminy, 

indywidualnymi poradami lekarskimi – 5 osób, indywidualną psychoterapią – 2 osoby, 

a badaniem lekarskim na podstawie zgłoszenia GKRPA – 3 osoby. 

Z danych Komisariatu Policji w Knurowie wynika, że w 2014 roku na terenie gminy 

Gierałtowice podjęto 106 interwencji domowych i 346 interwencji publicznych, policjanci 

założyli 2 Niebieskie Karty, 12 osób zostało ukaranych mandatami karnymi za spożywanie 

alkoholu w miejscach publicznych, 5 osób zatrzymano do wytrzeźwienia w Komendzie 

Miejskiej Policji w Gliwicach oraz ujawniono 45 nietrzeźwych kierujących. 

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” 

w Gliwicach mieszkańcy gminy Gierałtowice uczestniczyli w programie pn. „Bezpieczna 

Przystań”. W jego ramach realizowane były następujące działania: indywidualne wsparcie, 
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psychoedukacja i pomoc psychospołeczna dla osób z problemem narkotykowym, wczesna 

diagnoza i krótka interwencja oraz indywidualna psychoedukacji dla członków rodzin. W 2014 

roku z pomocy udzielanej w Punkcie systematycznie korzystały: 4 osoby w wieku  

13-19 lat z problemem narkotykowym, 5 osób dorosłych z problemem alkoholowym oraz 

14 rodziców dzieci z problemem narkotykowym. 

Mieszkańcy gminy mogą również skorzystać ze wsparcia udzielanego przez: Centrum 

Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach (w jego ramach działają: Poradnia 

Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, Stacjonarny 

oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi 

zaburzeniami psychicznymi, Stacjonarne leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach 

psychoaktywnych (detoks), Stacjonarny oddział terapii dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych oraz Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych), a także 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (pomoc psychologiczna 

i terapeutyczna) w Gliwicach, Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa”, Stowarzyszenie 

Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach, Górnośląskie 

Stowarzyszenie „Familia” oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. 

Dane szczegółowe na temat podmiotów wspierających i mogących wspierać 

mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Podmioty wspierające i mogące wspierać mieszkańców gminy dotkniętych problemami 
uzależnień i przemocy w rodzinie w 2014 roku 
 

nazwa podmiotu adres podmiotu 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gierałtowicach 

ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gierałtowicach 
ul. Powstańców Śląskich 1,  
44-186 Gierałtowice 

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Stokrotka” 
w Gierałtowicach 

ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach  
ul. Powstańców Śląskich 1,  
44-186 Gierałtowice 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich 
Rodzin w Knurowie 

ul. Dworcowa 38a, pok. 209,  
44-190 Knurów 

Komisariat Policji w Knurowie ul. Dworcowa 1a, 44-190 Knurów 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Stowarzyszenia 
Pomocy „Arka Noego”, Oddział Gliwice 

ul. Kościuszki 1c, pok. 200, 44-100 Gliwice 

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
w Gliwicach 

ul. Dębowa 5, 44-100 Gliwice 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych 
Od Alkoholu i Ich Rodzin w Gliwicach 

ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice 

Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” 
w Pławniowicach 

ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu 
Życia „Szansa” w Pławniowicach 

ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniowice 

Izba Wytrzeźwień – Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach 

ul. Okopowa 6, 44-100 Gliwice 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach ul. Dębowa 5,44-100 Gliwice 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach ul. Sikorskiego 134, 44-100 Gliwice 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice. 

 

Prowadzona w gminie działalność profilaktyczna z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie (w szczególności w funkcjonujących na jej terenie 

placówkach oświatowych) obejmuje m.in. organizowanie i realizowanie programów 

profilaktycznych, prelekcji i pogadanek, spektakli i konkursów profilaktycznych, festynów 

i innych imprez plenerowych oraz imprez sportowych, a także warsztatów profilaktycznych 

z zakresu zwalczania uzależnień alkoholowych, narkotykowych i cywilizacyjnych dla członków 

organizacji społecznych, instytucji i grup nieformalnych działających na terenie gminy. 

Działalność profilaktyczna podejmowana w gminie w 2014 roku obejmowała m.in.: 

▪ zorganizowanie warsztatów profilaktycznych ph. „Moc słów” dla klas IV-VI szkoły 

podstawowej oraz ph. „Moja droga w dorosłość” dla klas gimnazjalnych Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Gierałtowicach, przedstawienia profilaktycznego na temat bezpiecznych 

zachowań dla przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gierałtowicach, konkursu profilaktycznego ph. „Bezpieczny 

Przedszkolak” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach, wywiadówki 

profilaktycznej dla rodziców z Gierałtowic, 

▪ realizację programów profilaktycznych ph. „Młodość bez narkotyków” w gimnazjach, 

„Kiszone ogórki” (profilaktyka nikotynowa) dla klas I gimnazjalnych, „Równe szanse” 

(dotyczącego funkcjonowania w rodzinie z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnej) 

w Gimnazjach w Przyszowicach i Paniówkach, 
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▪ zorganizowanie pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

▪ realizację programu ph. „Wakacje bez alkoholu” (w sierpniu) w 4 gminnych świetlicach 

środowiskowych, 

▪ udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, w ramach 

której zakupiono i upowszechniano materiały profilaktyczne (plakaty, ulotki, gadżety, itp.), 

m.in. w ośrodkach zdrowia, na tablicach informacyjnych, w sklepach i lokalach 

gastronomicznych, w trakcie trwania imprez środowiskowych, 

▪ przeprowadzenie badań dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich oraz 

szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych pt. „Odpowiedzialna 

sprzedaż napojów alkoholowych”, 

▪ dostarczenie do punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawieszek profilaktycznych na 

butelkę, podstawek profilaktycznych pod napoje oraz miniporadnika dla sprzedawców 

napojów alkoholowych, 

▪ zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych gminy z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

W 2014 roku w programach profilaktycznych realizowanych w gminie uczestniczyło 

1.221 uczniów, 53 nauczycieli lub wychowawców i 418 rodziców, w prelekcjach i pogadankach 

brało udział 13 osób, w spektaklach profilaktycznych – 90 osób, w konkursach profilaktycznych 

– 50 osób, w festynach i innych imprezach plenerowych – 100 osób, w imprezach sportowych 

– 500 osób, a w warsztatach profilaktycznych z zakresu zwalczania uzależnień alkoholowych, 

narkotykowych i cywilizacyjnych dla członków organizacji społecznych, instytucji i grup 

nieformalnych działających na terenie gminy – 15 osób. 

Cenne źródło informacji na temat skali problemów uzależnień i przemocy w rodzinie 

stanowią również wyniki przeprowadzonej dla gminy w 2014 roku Diagnozy lokalnych 

zagrożeń społecznych (wzięło w niej udział 108 dorosłych mieszkańców gminy, 110 uczniów 

klas V-VI szkół podstawowych, 79 uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz pracownicy 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych). Pokazały one m.in., że: 

▪ problem nadużywania alkoholu jest zdaniem mieszkańców jednym z najważniejszych 

problemów społecznych w gminie (blisko połowa badanych zauważyła wzrost spożywania 

napojów alkoholowych w otoczeniu, a 25% przyznało, że w czasie ostatniego roku było 

świadkiem lub doświadczyło nagannego zachowania młodzieży spożywającej alkohol; 
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48,1% badanych uznało alkohol za towar szczególny i postulowało kontrolowanie jego 

sprzedaży), 

▪ wiedza mieszkańców gminy o prowadzonych na jej terenie działaniach mających na celu 

przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniu jest niewystarczająca (jedynie 18,5% 

badanych, stwierdziło, że taką wiedzę posiada), 

▪ umiarkowanym problemem w gminie jest sięganie po narkotyki (10,2% badanych przyznało 

się do przynajmniej jednorazowego użycia narkotyku w swoim życiu), 

▪ problemem występującym w środowisku lokalnym jest również przemoc (23,1% badanych 

przyznało, że zna osobę ze swojego środowiska doświadczającą przemocy fizycznej, 40,7% 

stwierdziło, że zna osobę ze swojego środowiska dotkniętą przemocą psychiczną, ponadto 

jedna czwarta respondentów odpowiedziała, że zna przypadki bicia dzieci przez ich 

rodziców czy opiekunów, większość badanych (69,4%) posiadało wiedzę na temat 

instytucji, do których należy się zwrócić, by pomóc osobie będącej ofiarą przemocy), 

▪ problemem bardziej powszechnym staje się uzależnienie od gier hazardowych (blisko 

połowa badanych mieszkańców (43,5%) stwierdziła, że przynajmniej raz w życiu wzięła 

udział w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, 

polegających na wysyłaniu płatnych sms-ów, 12% przyznało, że przynajmniej raz w życiu 

grało na automatach, 7,4% że przynajmniej raz w życiu obstawiało zakłady bukmacherskie, 

a 3,7% że grało w grę na pieniądze w Internecie), 

▪ zdecydowana większość pracowników punktów sprzedaży badanych sprzeciwia się 

sprzedawaniu napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym (mimo to większość badanych 

sprzedawców przyznało, że zdarza im sprzedawać alkohol osobom nietrzeźwym), 

▪ umiarkowanie dużo osób niepełnoletnich podejmuje próby zakupu napojów alkoholowych 

bądź papierosów (w punktach sprzedaży badani sprzedawcy nie sprzedają zakazanych 

substancji osobom niepełnoletnim i dobrze radzą sobie w sytuacji odmowy ich sprzedaży), 

▪ problem eksperymentowania z używkami oraz substancjami psychoaktywnymi w gronie 

uczniów szkół podstawowych jest niewielki, natomiast jego skala rośnie wśród 

gimnazjalistów (rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia papierosów oraz używania 

substancji psychoaktywnych jest na niższym poziomie w porównaniu do wyników badań 

ogólnopolskich), 
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▪ do spożywania napojów alkoholowych przyznało się 6,4% badanych uczniów szkól 

podstawowych oraz 50,6% badanych gimnazjalistów; 31,4% gimnazjalistów, którzy mieli 

przynajmniej raz w życiu kontakt z alkoholem, upiło się tracąc kontrolę nad własnym 

zachowaniem, 

▪ umiarkowanie dużo badanych młodych mieszkańców gminy ma kontakt z tytoniem oraz 

narkotykami (do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 1,9% badanych 

uczniów szkół podstawowych oraz 20,3% badanych gimnazjalistów, żaden uczeń szkoły 

podstawowej nie miał doświadczenia z narkotykami, a odsetek badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 2,5%), 

▪ problemem w gminie są przypadki agresji i przemocy, z jakimi młodzi ludzie spotykają się 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (do znajomości osoby z otoczenia, która 

doświadcza przemocy ze strony rodziny lub otoczenia rówieśniczego, przyznało się 11,1% 

badanych uczniów szkół podstawowych i 22,8% badanych gimnazjalistów), 

▪ dopalacze cieszą się niewielką popularnością wśród uczniów (żaden z badanych uczniów ze 

szkół podstawowych nigdy nie zażył tej substancji, natomiast 0,9% uczniów ze szkoły 

podstawowej i 2,5% gimnazjalistów użyłoby dopalaczy, gdyby miało do tego okazję), 

▪ najbardziej rozpowszechnionymi grami hazardowymi wśród osób młodych są gry na 

automatach i konkursy organizowane przez gazety, telewizje, operatorów telefonicznych 

(zdecydowanie mniej badanych uczniów we wszystkich grupach wiekowych obstawiało 

zakłady bukmacherskie lub grało na pieniądze w Internecie). 

 

9. PROBLEM BEZDOMNOŚCI 

 

W ujęciu socjologicznym bezdomność jest problemem społecznym charakteryzującym 

się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Ze względu na trudną do określenia skalę, złożone 

przyczyny oraz szczególnie dotkliwe społeczno-ekonomiczne skutki jest zjawiskiem o zasięgu i 

znaczeniu globalnym, mającym jednocześnie specyficzne regionalne i lokalne uwarunkowania, 

które wpływają na dobór odpowiednich środków przeciwdziałania. 

Zapobieganie bezdomności wymaga aktywnego, zintegrowanego i kompleksowego 

działania. Wykorzystanie istniejących zasobów środowiska i tworzenie warunków do 
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wdrażania nowych form wsparcia na rzecz osób bezdomnych i ich integracji z otoczeniem 

powinno stanowić podstawowy cel prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki społecznej. 

W gminie Gierałtowice zjawisko bezdomności nie urasta do rangi problemu, niemniej 

jest zjawiskiem zauważalnym. Pomoc osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością 

świadczy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. W 2012 roku objął on wsparciem 

z powodu bezdomności 4 osoby, rok później 9 osób w 6 rodzinach, a w 2014 roku 7 osób 

w 6 osób.  

W gminie nie ma żadnych placówek zapewniających osobom bezdomnym schronienie. 

W razie potrzeby są one kierowane do noclegowni i schronisk działających poza jej terenem, 

np. w Gliwicach.  

 

10. PRZESTĘPCZOŚĆ 

 

Przestępczość jest dynamicznym, podlegającym rozwojowi zjawiskiem społecznym, 

które stanowi zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego. W zależności od swej 

intensywności i częstotliwości wpływa na formowanie się postaw i zachowań ludności oraz 

odciska piętno na jej funkcjonowaniu. 

Zapobieganie przestępczości wymaga zastosowania rozwiązań kompleksowych, 

zakładających wspólne zaangażowanie instytucji i organizacji państwowych, samorządowych 

i społecznych, przedstawicieli społeczności lokalnych oraz środków masowego przekazu. 

Ważną rolę w zakresie inicjowania i organizowania tej działalności odgrywa policja. 

Według danych Komisariatu Policji w Knurowie, w 2014 roku na terenie gminy 

Gierałtowice stwierdzono 93 przestępstwa, w przypadku których ujawniono 47 sprawców. 

Wśród przestępstw dominowały przestępstwa polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie 

nietrzeźwości (26 czynów), kradzieże mienia (18) oraz kradzieże mienia z włamaniem (17). 

Dane szczegółowe na temat przestępczości w gminie w 2014 roku oraz ujawnionych 

sprawców przedstawiają poniższy wykres i poniższa tabela. 
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Wykres 28. Przestępstwa popełnione w gminie w 2014 roku 

 

Źródło danych: Komisariat Policji w Knurowie. 

 

Tabela 7. Sprawcy przestępstw popełnionych w gminie w 2014 roku 
 

kategoria przestępstwa 
liczba 
przestępstw 

liczba 
sprawców 

wiek 
sprawców 

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 26 40 26 

kradzież mienia 18 21 2 

kradzież mienia z włamaniem 17 – – 

spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 7 40 7 

zmuszenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 7 38 1 

spowodowanie wypadku drogowego 4 51 4 

naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 3 25 6 

zabranie pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego 
użycia 

2 – – 

znęcanie się nad rodziną 2 50 2 

niestosowanie się do orzeczonych zakazów 2 22 2 

grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa 
na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej 

2 19 2 

gwałt lub inna czynność seksualna 1 43 1 

przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu  1 36 1 

przywłaszczenie mienia 1 – – 

 
Źródło danych: Komisariat Policji w Knurowie. 
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11. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka (art. 2 pkt 1 i art. 3 

pkt 1 ustawy o pomocy społecznej). 

Zadania pomocy społecznej w gminie Gierałtowice wykonuje Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gierałtowicach. Podejmuje on działania m.in. na podstawie następujących 

przepisów prawa: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie ubezpieczeń 

społecznych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o systemie 

oświaty, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa  

– Prawo energetyczne. 

W 2014 roku kadrę Ośrodka stanowiło 10 osób, w tym kierownik i 5 pracowników 

socjalnych. OPS spełniał wynikający z art. 110 ust. 11-12 ustawy o pomocy społecznej 

obowiązek zatrudnienia 1 pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na nie 

więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących (nie mniej jednak niż 3 pracowników). 

Dane szczegółowe na temat stanu zatrudnienia w OPS-ie i kwalifikacji pracujących 

w nim osób przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8. Kadra OPS-u i jej kwalifikacje w 2014 roku 
 

 liczba osób 

kadra kierownicza  1 

wykształcenie wyższe 1 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 1 

pracownicy socjalni 5 

wykształcenie wyższe 3 

wykształcenie średnie 2 

specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 2 
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specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie pracownika socjalnego 0 

specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej 0 

pozostali pracownicy 4 

wykształcenie wyższe 3 

wykształcenie średnie 1 

wykształcenie inne 0 

wolontariusze 0 

pracownicy zatrudnieni w ramach zatrudnienia subsydiowanego 1 

staże 1 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

Ze wsparcia udzielanego przez OPS mogą korzystać osoby i rodziny, które spełniają 

określone warunki przedstawione w poszczególnych aktach prawnych. W odniesieniu do 

świadczeń z pomocy społecznej jednym z nich jest kryterium dochodowe, które jest ustalone 

na poziomie 634 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę 

w rodzinie. Kryterium dochodowe stosowane jest również przy przyznawaniu zasiłków 

rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód rodziny na 

osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli dochód ten nie 

przekracza 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują z kolei, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

W latach 2012-2014 wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych 

obszarów polityki społecznej w gminie zwiększały się z roku na rok (z 2.408.646 zł w 2012 r. do 

2.791.925 zł w 2014 r.). Wpływ na to miał m.in. systematyczny wzrost środków finansowych 

przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na ubezpieczenia zdrowotne, 

zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 9. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i innych obszarów polityki 
społecznej w gminie w latach 2012-2014 
 

rozdziały 
wysokość wydatków (w zł) 

w 2012 r. w 2013 r. w 2014 r. 

ochrona zdrowia 

przeciwdziałanie narkomanii 7.000 15.000 12.118 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.192 190.000 263.154 

pomoc społeczna 

domy pomocy społecznej 0 0 0 

ośrodki wsparcia 0 0 0 

rodziny zastępcze 0 0 316 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 0 0 0 

wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny 
wspierające) 

0 0 14.832 

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1.303.874 1.254.198 1.313.206 

składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.524 6.702 7.365 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

334.593 342.778 361.634 

dodatki mieszkaniowe 2.729 4.877 6.686 

zasiłki stałe 41.330 48.212 53.593 

Ośrodek Pomocy Społecznej 441.917 473.896 522.810 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.295 20.195 22.000 

pozostała działalność, w tym program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, program 
wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny, wigilia 
dla samotnych mieszkańców gminy 

133.289 201.441 203.304 

pomoc materialna dla uczniów 10.903 14.596 10.907 

ogółem 2.408.646 2.571.895 2.791.925 

w tym w budżecie OPS-u 2.286.454 2.334.555 2.482.983 
 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia w gminie, 

systematycznie rosła, przy czym w 2014 roku była ona dwukrotnie większa niż w 2012 roku 

(z 271 w 2012 r. do 597 w 2014 r.). W analizowanym okresie zmniejszała się natomiast liczba 

osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie (332 w 2012 r., 313 w 2013 r., 308 

w 2014 r.). 

Uwagę zwracał również znaczny odsetek osób długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej w gminie, czyli osób, które były objęte wsparciem przynajmniej przez 18 miesięcy 

w ciągu ostatnich 3 lat (120 w 2012 r., 90 w 2013 r., 101 w 2014 r.). Ich udział w ogóle 
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odbiorców pomocy społecznej, którym przyznano świadczenie był dość wysoki (49,8% w 2012 

r., 40% w 2013 r., 44% w 2014 r.). 

W gronie osób korzystających z pomocy społecznej w gminie, największe grupy 

stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (108 w 2012 r., 123 w 2013 r., 91 w 2014 r.) 

i produkcyjnym (114 w 2012 r., 82 w 2013 r., 47 w 2014 r.), przy czym na uwagę zasługuje 

systematyczny i znaczny spadek tych drugich. 

W analizowanym okresie udział osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie, 

w ogóle mieszkańców gminy był niewielki i zmniejszał z roku na rok (2,9% w 2012 r., 2,7%, 

w 2013 r., 2,6% w 2014 r.)  

W latach 2012-2014 liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie pieniężne, 

nieznacznie zmniejszała się z roku na rok (z 303 w 2012 r. do 290 w 2014 r.), natomiast liczba 

osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie niepieniężne ulegała niewielkim wahaniom 

(243 w 2012 r., 257 w 2013 r., 244 w 2014 r.)  

Poniższe wykresy przedstawiają dane szczegółowe na temat korzystających z pomocy 

społecznej w gminie. 

 

Wykres 29. Osoby w gminie, którym w latach 
2012-2014 udzielono pomocy i wsparcia 

Wykres 30. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 
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Wykres 31. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
pieniężne 

Wykres 32. Osoby i rodziny w gminie, którym 
w latach 2012-2014 przyznano świadczenie 
niepieniężne 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

W 2014 roku liczba rodzin, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy, była dużo 

niższa niż w latach 2012-2013 (306 w 2012 r., 308 w 2013 r., 121 w 2014 r.), natomiast liczba 

osób przebywających w tych rodzinach zmniejszała się z roku na rok (332 w 2012 r., 313 w 

2013 r., 308 w 2014 r.). 

Wśród mieszkańców gminy korzystających ze wsparcia OPS-u w latach 2012-2014 

najliczniejsze grupy stanowiły rodziny doświadczające bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także dotknięte 

długotrwałą lub ciężką chorobą i ubóstwem. Dość liczne grono stanowiły również rodziny 

wymagające ochrony macierzyństwa i zmagające się z bezrobociem. Dane szczegółowe w tym 

zakresie przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 33. Powody przyznawania pomocy społecznej w gminie w latach 2012-2014 (liczba osób 
w rodzinach) 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 z roku na rok zwiększała się liczba osób w rodzinach zmagających 

się z trudnościami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego (z 193 w 2012 r. do 216 w 2014 r.), w efekcie czego problem ten stał się 

najważniejszym powodem przyznawania pomocy społecznej w gminie. 

W analizowanym okresie stale spadała liczba beneficjentów OPS-u wymagających 

wsparcia w związku z długotrwałą lub ciężką chorobą (z 234 w 2012 r. do 199 w 2014 r.), 

potrzebą ochrony macierzyństwa (ze 172 w 2012 r. do 156 w 2014 r.) i bezrobociem (ze 187 w 

2012 r. do 146 w 2014 r.). Jednocześnie po spadku w 2013 roku, w roku kolejnym nastąpił 

wzrost liczby osób w rodzinach zmagających się z ubóstwem (204 w 2012 r., 185 w 2013 r., 196 

w 2014 r.), a na zbliżonym poziomie pozostawała liczba odbiorców pomocy społecznej 

dotkniętych niepełnosprawnością (79 w 2012 r., 83 w 2013 r., 77 w 2014 r.). 

Wśród beneficjentów Ośrodka relatywnie niewielką grupę stanowiły osoby i rodziny, 

w których występował problem alkoholizmu (24 w 2012 r., po 17 w latach 2013-2014). 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane przez OPS mają głównie charakter 

pieniężny, niepieniężny i usługowy. Dane szczegółowe w tym zakresie za lata 2012-2014 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Formy świadczeń pomocy społecznej udzielonych w gminie przez OPS w latach  
2012-2014 
 

formy świadczeń 
liczba osób liczba świadczeń 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

p
ie

n
ię

żn
e

 

zasiłek stały 11 11 12 105 102 123 

zasiłek okresowy 59 62 56 253 307 264 

zasiłek celowy 196 186 204 X X X 

w
 t

ym
:  zasiłek celowy przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

85 82 78 218 248 168 

n
ie

p
ie

n
ię

żn
e 

posiłek 85 74 77 9.355 8.846 7.256 

w
 t

ym
:  posiłek przyznany 

w ramach programu „Pomoc 
Państwa w zakresie dożywiania” 

85 74 77 9.355 8.846 7.256 

schronienie 4 4 4 1.330 1.192 799 

ubranie 0 0 0 0 0 0 

sprawienie pogrzebu 1 0 1 1 0 1 

odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

5 6 8 60 72 83 

u
sł

u
gi

 

usługi opiekuńcze 1 2 0 68 140 0 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

specjalistyczne usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

1 2 2 205 324 400 

poradnictwo specjalistyczne 0 0 0 0 0 0 

praca socjalna 127* 140* 120* X X X 

interwencja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 

kontrakt socjalny 0 0 0 X X X 

in
d

yw
id

u
al

n
e 

p
ro

gr
am

y 
p

o
m

o
cy

 

indywidualny program wychodzenia 
z bezdomności 

1 0 0 X X X 

indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego (CIS) 

0 0 0 X X X 

w
sp

ie
ra

n
ie

 
ro

dz
in

y 
i p

ie
cz

a 
za

st
ę

p
cz

a 

wspieranie rodziny przez asystenta 
rodziny (liczba asystentów rodziny) 

0* (0) 0* (0) 4* (1) X X X 

odpłatność za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej (w zł) 

0 0 316 X X X 

 

*liczba rodzin 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 
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Spośród świadczeń pieniężnych najczęściej udzielaną formą pomocy w latach 2012-

2014 był zasiłek celowy. Jest on przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, obuwia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 

i napraw w mieszkaniu, opłat za gaz, energię, wodę i czynsz, a także kosztów pogrzebu. Liczba 

osób nim objętych w latach 2012-2014 ulegała wahaniom (196 w 2012 r., 186 w 2013 r. i 204 w 

2014 r.). 

Ważną formą wsparcia finansowego był także zasiłek okresowy. Przysługuje on 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego. W 2012 roku skorzystało z niego 59 osób, rok później 62 osoby, a w 2014 roku 

56 osób. 

Dominujący rodzaj pomocy niepieniężnej stanowił z kolei posiłek, który był wsparciem 

udzielanym głównie dzieciom w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” (obowiązywał on do końca 2013 roku; na lata 2014-2020 Rada 

Ministrów przyjęła wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Celem tego Programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w 

podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. W latach 2012-2014 liczba osób objętych 

posiłkiem pozostawała na zbliżonym poziomie (85 w 2012 r., 74 w 2013 r., 77 w 2014 r.). 

Warto dodać, iż w marcu 2014 roku Rada Gminy Gierałtowice przyjęła program 

osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Jest on elementem polityki społecznej gminy w zakresie poprawy poziomu życia rodzin 

o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych 

nawyków żywieniowych. 

Wśród usług najistotniejszą rolę odgrywała praca socjalna mająca na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 
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sprzyjających temu celowi. W latach 2012-2014 liczba rodzin, które objęto pracą socjalną, 

ulegała wahaniom (127 w 2012 r., 140 w 2013 r., 120 w 2014 r.). 

W latach 2012-2014 OPS realizował również zadania z zakresu wspierania rodziny 

i rozwoju pieczy zastępczej, zatrudniając od 2014 roku 1 asystenta rodziny, który miał pod 

opieką 4 rodziny. W 2014 roku zatrudnienie asystenta rodziny zostało sfinansowane 

ze środków pochodzących z resortowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (dotacja wyniosła 10.139 zł), natomiast ze środków 

własnych zostało wyposażone stanowisko pracy asystenta. Ośrodek partycypował także 

w kosztach utrzymania dzieci z gminy w pieczy zastępczej. W 2014 roku wydatkowano na ten 

cel 316 zł. 

W analizowanym okresie Ośrodek świadczył także pomoc dla uczniów w postaci 

stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Najczęściej wsparcie te kierowane jest do dzieci 

pochodzących z rodzin ubogich lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. dotkniętych 

bezrobociem, i służy zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji. Liczba osób nim objętych 

w 2014 roku była nieco niższa niż w latach 2012-2013 (po 19 w latach 2012-2013, 15 w 2014 

r.), a kwota udzielonych świadczeń wyniosła: 10.903 zł w 2012 roku, 14.596 zł w 2013 roku oraz 

10.907 zł w 2014 roku. 

Od 2014 roku w gminie realizowany jest również rządowy program pomocy dla rodzin 

wielodzietnych. Koordynacją jego realizacji zajmuje się OPS, który uprawnionym wydaje Karty 

Dużej Rodziny. W 2014 roku tego rodzaju wsparciem objęto 39 rodzin, a koszt realizacji 

zadania wyniósł 348,27 zł. 

W analizowanym okresie OPS realizował także zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, będąc odpowiedzialnym za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego, a także delegując do niego swoich pracowników. W 2014 roku, 

w ramach powołanych grup roboczych, prowadził on 12 spraw dotyczących stosowania 

przemocy w rodzinie. 

W latach 2012-2014, gmina, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Gliwicach, organizowała prace społecznie użyteczne, w ramach których zatrudnionych było 

10 osób w 2012 roku, 15 osób rok później i 14 osób w 2014 roku. Kwota wydatkowana na ten 

cel wyniosła: 24.028 zł w 2012 roku, 32.340 zł w 2013 roku i 33.670 zł w 2014 roku. 
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W analizowanym okresie OPS był także realizatorem działań środowiskowych 

i integracyjnych. Przykładem takiego działania jest organizowane przez Ośrodek doroczne 

spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. 

W ramach realizowanych zadań Ośrodek przyznawał również świadczenia rodzinne. 

W latach 2012-2014 ogólna liczba udzielonych świadczeń zmniejszała się z roku na rok (z 6.405 

w 2012 r. do 5.382 w 2014 r.), na co zasadniczy wpływ miał systematyczny spadek 

wypłacanych zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków (z 3.794 zł w 2012 r. do 2.680 zł 

w 2014 r.). 

W analizowanym okresie z roku na rok zwiększała się liczba wypłaconych zasiłków 

pielęgnacyjnych (z 2.049 w 2012 r. do 2.269 w 2014 r.), zmniejszała się natomiast liczba 

wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (z 416 w 2012 r. do 345 w 2014 r.). W tym ostatnim 

przypadku spadek był spowodowany zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych; od 1 lipca 

2013 roku wygasły wszystkie decyzje dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i wprowadzono 

nowe warunki otrzymania świadczeń, które spełniało znacznie mniej osób. 

Dane szczegółowe na temat przyznanych w gminie świadczeń rodzinnych przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 11. Świadczenia rodzinne przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych 

liczba świadczeń 3.794 3.324 2.680 

zasiłek pielęgnacyjny 

liczba świadczeń 2.049 2.219 2.269 

świadczenia pielęgnacyjne 

liczba świadczeń 416 388 345 

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 

liczba świadczeń X 152 0 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

liczba świadczeń X 0 0 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba świadczeń 146 94 88 

ogółem 

liczba świadczeń 6.405 6.177 5.382 
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zasiłek dla opiekunów 

liczba świadczeń X X 169 

 
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

Od 2014 roku Ośrodek przyznawał zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Przysługuje on osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa (na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 

7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw, Dz. U. z 2012 r., poz. 1548) decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 

W 2014 roku Ośrodek przyznał 169 takich zasiłków na kwotę 87.221 zł. 

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy (od 

2013 roku) OPS opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne. Liczba 

tych składek ulegała wahaniom, natomiast ich wartość w latach 2013-2014 była znacznie 

wyższa niż w 2012 roku (397 na kwotę 50.999 zł w 2012 r., 481 na kwotę 67.591 zł w 2013 r., 

359 na kwotę 67.921 zł w 2014 r.). 

Kolejną formę pomocy udzielanej przez Ośrodek stanowiły świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, które służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. W latach 

2012-2014 liczba rodzin, którym przyznano tę pomoc, zmniejszała się z roku na rok (z 32 

w 2012 r. do 23 w 2014 r.), podobnie jak liczba wypłaconych świadczeń (z 473 w 2012 r. do 

392 w 2014 r.). Dane szczegółowe w tym zakresie przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznane w gminie w latach 2012-2014 
 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 32 26 23 

liczba wypłaconych świadczeń 473 431 392 

łączna kwota wypłaconych świadczeń (w zł) 154.597 138.650 133.291 

 

Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

 

W latach 2012-2014 Ośrodek prowadził również postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych. Kwota zwrócona przez nich z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej wyniosła odpowiednio: 30.937,22 i 3.585,95 zł 

w 2012 roku, 19.955,68 i 249,47 zł w 2013 roku oraz 42.871,35 i 74,79 zł w 2014 roku. 

Pomoc społeczna polega również na prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury 

socjalnej. Obejmuje ona zarówno jednostki środowiskowe, jak i instytucjonalne. W gminie 

Gierałtowice, obok Ośrodka Pomocy Społecznej, nie funkcjonują żadne instytucje wsparcia. 

Mieszkańcy gminy mają natomiast możliwość korzystania z oferty Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz innych instytucji wsparcia funkcjonujących w Gliwicach i na 

terenie powiatu gliwickiego ziemskiego. Wykaz instytucji wsparcia w powiecie zawiera 

poniższa tabela. 

 
Tabela 13. Instytucje wsparcia w powiecie gliwickim ziemskim, z oferty których mogą korzystać 
lub korzystają mieszkańcy gminy 
 

nazwa i adres instytucji oraz podmiot 
prowadzący 

zakres oferowanych usług oraz kategoria klienta 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach,  
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice. 
Podmiot prowadzący: Powiat Gliwicki. 

Zakres oferowanych usług: realizacja zadania powiatu 
z zakresu pomocy społecznej, rodzinnej 
i instytucjonalnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej 
oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
Kategoria klienta: mieszkańcy powiatu. 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” 
w Sośnicowicach,  
ul. Kozielska 1, 44-153 Sośnicowice.  
Podmiot prowadzący: Powiat Gliwicki. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka zgodnie 
ze standardem określonym dla danego typu domu, 
w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców. 
Kategoria klienta: kobiety oraz dzieci i młodzież 
niepełnosprawne intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” 
w Kuźni Nieborowskiej, 
ul. Knurowska 13,  
44-144 Kuźnia Nieborowska. 
Podmiot prowadzący: Powiat Gliwicki. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka zgodnie 
ze standardem określonym dla danego typu domu, 
w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców. 
Kategoria klienta: mężczyźni niepełnosprawni 
intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej w Pilchowicach,  
ul. Damrota 7, 44-145 Pilchowice.  
Podmiot prowadzący:  
Zakon O.O. Kamilianów 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka zgodnie 
ze standardem określonym dla danego typu domu, 
w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców. 
Kategoria klienta: chłopcy niepełnosprawni 
intelektualnie. 

Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach,  
ul. Wiejska 42a, 44-187 Wielowieś. 
Podmiot prowadzący:  
Caritas Diecezji Gliwickiej na zlecenie 
Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka zgodnie 
ze standardem określonym dla danego typu domu, 
w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców. 
Kategoria klienta: osoby w podeszłym wieku 
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Dom Pomocy Społecznej  
– Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 
w Knurowie,  
ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów.  
Podmiot prowadzący:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka zgodnie 
ze standardem określonym dla danego typu domu, 
w oparciu o indywidualne potrzeby jego mieszkańców. 
Kategoria klienta: osoby dorosłe niepełnosprawne 
intelektualnie. 

Dom Seniora – Ośrodek M.B. Uzdrowienie 
Chorych w Knurowie,  
ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów.  
Podmiot prowadzący:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
obejmująca pomoc w podstawowych czynnościach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitację 
usprawniającą i terapię zajęciową dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb mieszkańców. 
Kategoria klienta: osoby w podeszłym wieku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy  
– Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 
w Knurowie,  
ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów.  
Podmiot prowadzący:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: dzienne wsparcie 
obejmujące wszechstronny proces usamodzielnienia, 
aktywizacji życiowej, społecznej i zawodowej. 
Kategoria klienta: osoby przewlekle psychicznie chore, 
upośledzeni umysłowo oraz wykazujący inne 
zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. 

Rodzinny Dom dla Dziecka w Paczynie, 
ul. Leśna 26, 44-120 Paczyna. 
Podmiot prowadzący: Powiat gliwicki. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
i wychowanie. 
Kategoria klienta: dzieci całkowicie lub częściowo 
pozbawione opieki rodziców. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  
– Ośrodek M. B. Uzdrowienie Chorych 
w Knurowie,  
ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów.  
Podmiot prowadzący:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: całodobowa opieka 
i wychowanie. 
Kategoria klienta: dzieci całkowicie lub częściowo 
pozbawione opieki rodziców. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
–Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych 
w Knurowie,  
ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów.  
Podmiot prowadzący:  
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
na zlecenie Powiatu Gliwickiego. 

Zakres oferowanych usług: rehabilitacja społeczna 
i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju 
i poprawy sprawności uczestnika, niezbędnych 
do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia w środowisku. 
Kategoria klienta: osoby niepełnosprawne w stopniu 
znacznym ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii 
zajęciowej. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Pyskowicach,  
ul. Wojska Polskiego 3, 44-120 Pyskowice.  
Podmiot prowadzący: Stowarzyszenie 
Integracji Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych „Tęcza” zs. w Bycinie 

Zakres oferowanych usług: rehabilitacja społeczna 
i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju 
i poprawy sprawności uczestnika, niezbędnych 
do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego 
życia w środowisku. 
Kategoria klienta: młodzież upośledzona w stopniu 
znacznym i umiarkowanym oraz osoby 
niepełnosprawne ruchowo ze wskazaniem 
do uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

 

Źródło danych: Starostwo Powiatowe w Gliwicach. 
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12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form 

jego aktywności. Pełnią istotną rolę nie tylko w konsolidacji społeczności lokalnej, 

organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają szanse rozwoju małych 

i średnich miejscowości. Dobrze zorganizowane środowisko może sprzyjać aktywizowaniu nie 

tylko pojedynczych osób i marginalizowanych grup społecznych, ale ich lokalnego otoczenia, 

sprzyja budowaniu samowystarczalności społeczności lokalnych poprzez uruchomienie i 

wykorzystanie jej zasobów. 

Współpraca samorządu lokalnego z podmiotami należącymi do sektora pozarządowego 

nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków 

i jakości życia mieszkańców, lecz również umożliwia istotne odciążenie sektora publicznego w 

realizacji zadań. 

W gminie Gierałtowice funkcjonuje ponad 30 organizacji pozarządowych. W 2014 roku 

samorząd gminy posiadał „Program Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami 

pozarządowymi”, w oparciu o który miał możliwość podejmowania z nimi współpracy 

w następujących formach: 

▪ zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań 

wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

▪ publikowanie istotnych informacji o działalności organizacji na stronach internetowych 

Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, 

▪ udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia technicznego, organizacyjnego i szkoleniowego 

w zakresie określonym programem, 

▪ użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i budynków 

komunalnych, 

▪ przekazywanie organizacjom, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach 

(np. przy realizacji projektów poza granicami gminy), materiałów informacyjnych 

i promocyjnych, 

▪ prowadzenie wspólnych przedsięwzięć lub obejmowanie patronatem imprez 

organizowanych przez organizacje, 
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▪ konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

Radę Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

▪ udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się 

o dofinansowanie z innych źródeł. 

Poniższa tabela przedstawia dane szczegółowe na temat sektora pozarządowego 

w gminie. 

 

Tabela 14. Organizacje pozarządowe w gminie 
 

lp. nazwa i adres organizacji charakterystyka działania 

1. 
Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość” 
w Gierałtowicach, ul. Powstańców  
Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice. 

Organizowanie cyklicznych imprez środowiskowych, 
angażowanie dzieci i młodzieży w kultywowanie 
tradycji ludowych. 

2. 
Stowarzyszenie Muzyczne „Mozart” 
w Gierałtowicach,  
ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice. 

Krzewienie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, opieka nad utalentowaną muzycznie 
grupą dzieci i młodzieży. 

3. 
Stowarzyszenie „Moja Gmina 
Nasz Powiat”, ul. Korfantego 7,  
44-186 Gierałtowice. 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych. 

4. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku 
w Chudowie „Castellum”,  
Podzamcze 6, 44-177 Chudów. 

Opieka nad obiektem zabytkowym – ruinami zamku 
oraz folwarku w Chudowie, ochrona, konserwacja i 
rewaloryzacja innych obiektów zabytkowych w kraju. 

5. 
Stowarzyszenie Centrum Ochrony 
Zabytków Gminy Gierałtowice,  
ul. Szkolna 40, 44-177 Chudów. 

Działalność na rzecz bezpośredniej ochrony zabytków 
na terenie całego kraju, aktywne promowanie 
ochrony zabytków, działalność na rzecz współpracy 
środowisk młodzieżowych z organizacjami 
społecznymi, politycznymi, kulturalnymi i religijnymi. 

6. 
Towarzystwo Miłośników Przyszowic, 
ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice. 

Zbieranie i popularyzowanie wiedzy o Przyszowicach 
oraz ich historycznych i kulturalnych tradycjach, 
ochrona pamiątek i zabytków, organizowanie imprez 
kulturalnych, wystaw. 

7. 
Stowarzyszenie na rzecz Poszkodowanych 
przez Zakłady Górnicze w Przyszowicach, 
Brzeg 16, 44-178 Przyszowice. 

Pomoc mieszkańcom poszkodowanym lub narażonym 
na szkody związane z ruchem zakładów górniczych, 
podejmowanie działań zmierzających do poprawy 
środowiska naturalnego. 

8. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Bezpieczeństwa Gmin Górniczych, 
ul. Spółdzielcza 7, 44-178 Przyszowice. 

Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków 
życia i bezpieczeństwa powodziowego społeczności 
gminy. 

9. 
Słoneczna Fundacja,  
ul. Księdza Roboty 157,  
44-186 Gierałtowice. 
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10. 
Forum Młodzieży Samorządowej, 
ul. Ogrodowa 47, 44-186 Gierałtowice. 

Działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa 
i z zakresu pomocy społecznej adresowana 
do młodzieży ze środowisk wiejskich 
i małomiasteczkowych, a także wykłady, seminaria 
i warsztaty z zakresu ochrony praw człowieka 
i obywatela oraz przeciwdziałania przemocy 
rówieśniczej adresowane do nauczycieli, pedagogów, 
pracowników administracji rządowej i samorządowej 
oraz członków organizacji pozarządowych 

11. 
Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju, 
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice. 

Działalność edukacyjna pozwalająca przekazać 
w sposób bezpośredni wiedzę i umiejętności 
potrzebne do sprawnego funkcjonowania i rozwoju 
osobistego. 

12. 
Stowarzyszenie Producentów Rolnych 
w Przyszowicach, ul. Polna 107a,  
44-178 Przyszowice. 

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz działalność na rzecz 
rozwoju gospodarczego. 

13. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gierałtowicach. 

Działalność społeczno-wychowawcza, oświatowa, 
kulturalna, upowszechnianie postępu w rolnictwie i 
gospodarstwie domowym. 

14. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Przyszowicach, ul. Ks. Pogrzeby 31,  
44-178 Przyszowice. 

15. Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach. 

16. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Chudowie, 
ul. Szkolna 25,  44-177 Chudów. 

17. Chór „Skowronek” Gierałtowice. 

Upowszechnianie śpiewu i kultury muzycznej. 

18. Chór „Słowik” Przyszowice. 

19.  Chór „Cecylia” Paniówki. 

20. Chór „Bel Canto” Chudów. 

21. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Hipoterapii, 
Sportu i Rekreacji w Paniówkach, 
ul. Zwycięstwa 102, 44-177 Paniówki. 

Upowszechnianie hipoterapii, sportu i rekreacji, 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
wolontariat, ochrona zwierząt i dziedzictwa 
przyrodniczego. 

22. 
Ludowy Klub Sportowy „35” Gierałtowice, 
ul. Stachury 1, 44-186 Gierałtowice. 

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez 
kulturę fizyczną i sport. 

23. 
Ludowy Klub Sportowy „Tempo” 
Paniówki. 

24. 
Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda” 
Chudów w Chudowie,  
ul. Zabrska 18, 44-177 Chudów. 

25. 
Klub Sportowy „Garda” Gierałtowice, 
ul. Jana III Sobieskiego 55,  
44-186 Gierałtowice. 

26. 
Ludowy Klub Sportowy Jedność 32 
Przyszowice, 44-178 Przyszowice. 
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27. 

Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” 
przy Szkole Podstawowej 
w Gierałtowicach, ul. Powstańców  
Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice. 

28. 
Stowarzyszenie Żeglarskie „Kotwica”, 
ul. Korfantego 7, 44-186 Gierałtowice. 

29. 
Stowarzyszenie Sportowe Pięcioosobowej 
Halowej Piłki Nożnej Gol-Sport, 
ul. Ogrodowa 67, 44-178 Przyszowice. 

30. 
Klub Abstynentów „Stokrotka” 
w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7,  
44-186 Gierałtowice. 

Działalność na rzecz ozdrowienia moralnego 
i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, 
dążenie do trwałej abstynencji członków, stworzenie 
alternatywnego środowiska osobom pragnącym 
zaprzestania picia poprzez organizowanie imprez 
sportowych, turystycznych i kulturalnych, 
propagowanie idei trzeźwości. 

31. 
Stowarzyszenie „Porada”,  
ul. Karola Miarki 1, 44-178 Przyszowice. 

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 
działalność wspierająca, udzielanie porad prawnych, 
ochrona praw, poradnictwo. 

32. 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Anestezjologii Zabrzańskiej 
zs. w Gierałtowicach, ul. K. Miarki 41,  
44-186 Gierałtowice. 

Ochrona i promocja zdrowia. 

33. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gierałtowicach,  
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice. Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych 

przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
wskutek innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności 
o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 
rozwijanie wśród członków ochotniczej straży 
pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie 
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 
podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

34. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Przyszowicach,  
ul. Szkolna 6, 44-178 Przyszowice. 

35. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Paniówkach, ul. Dworska 6,  
44-177 Paniówki. 

36. 
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Chudowie, ul. Szkolna 54a,  
44-177 Chudów. 

37. 
Związek Górnośląski - Koło Gierałtowice   
ul. Karola Miarki 85, 44-186 Gierałtowice 

Popularyzacja wiedzy o historii, kulturze i tradycjach 
Śląskiej Ziemi. Organizowanie prelekcji, wystaw i 
okolicznościowych imprez kultywujących pamięć o 
ważnych wydarzeniach i ludziach kształtujących naszą 
przeszłość i teraźniejszość. Integracja miejscowej 
ludności poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego 
np. organizowanie wycieczek, pikników i koncertów 
muzyki organowej. 

 
Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice oraz www.bazy.ngo.pl. 
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Na terenie gminy Gierałtowice funkcjonują także organizacje, które są kołami lub 

oddziałami podmiotów działających na terenie powiatu gliwickiego i województwa śląskiego. 

Do ważniejszych z nich należą: Związek Górnośląski, Koło w Gierałtowicach kultywujący 

tradycję i historię śląską, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koła 

w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach, Chudowie zajmujący się działaniami na rzecz 

poprawy warunków socjalno-bytowych swoich członków oraz organizowaniem im życie 

kulturalnego i artystycznego, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa 

Śląskiego, Koło Terenowe w Gierałtowicach oraz Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych, Oddziały w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie. 

 

 

 

13. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH „PROBLEMY SPOŁECZNE W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM” 

 

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Gierałtowice posłużyły identyfikacji, określeniu przyczyn i skali występujących na jej terenie 

problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia 

ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.  

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiet, które zostały rozpowszechnione 

wśród mieszkańców gminy, w tym reprezentantów samorządu lokalnego. W sumie do analizy 

przedłożono 55 wypełnionych anonimowo ankiet. 

W pierwszym pytaniu poproszono przedstawicieli środowiska lokalnego o ocenę 

warunków życia w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 34. Warunki życia w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Analizując warunki życia w gminie, przedstawiciele środowiska lokalnego najwyżej 

ocenili dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego (łącznie 89,1% ocen dobrych 

i bardzo dobrych), wychowania przedszkolnego (w sumie 85,4% ocen dobrych i bardzo 

dobrych), sieci Internet (łącznie 81,8% ocen dobrych i bardzo dobrych), sieci wodociągowej (w 

sumie 81,5% ocen dobrych i bardzo dobrych) i kanalizacyjnej (łącznie 76,4% ocen dobrych i 

bardzo dobrych) oraz pomoc społeczną (w sumie 77,4% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

Najniżej ankietowani ocenili sytuację mieszkaniową (łącznie 43,6% ocen złych i bardzo 

złych) oraz dostęp do szkolnictwa ponadgimnazjalnego (w sumie 35,7% ocen bardzo złych) 

i sieci gazowej (łącznie 23,6% ocen złych i bardzo złych). 
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W kolejnym pytaniu zapytano badanych o problemy, które najczęściej dotykają 

mieszkańców gminy. Szczegóły w tym zakresie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 35. Problemy najczęściej dotykające mieszkańców gminy 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do problemów, które najczęściej dotykają mieszkańców gminy, respondenci zaliczyli 

alkoholizm (18,9%) i niepełnosprawność (16,9%). Uwagę zwrócili również na bezrobocie 

(14,2%), problemy związane ze starzeniem się (10,8%), a także bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz zaniedbanie 

dzieci (8,8%). 

Odpowiadając na następne pytanie, ankietowali identyfikowali grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym w gminie. Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 36. Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Najwięcej badanych stwierdziło, że najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym 

są rodziny i osoby zmagające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym rodziny 

wielodzietne i niepełne (19,4%), o niskim statusie materialnym (18,7%) oraz dotknięte 

problemami uzależnień (17,3%). Zdaniem respondentów wykluczeniem społecznym 

zagrożone są także osoby starsze i samotne (12,9%). 

W kolejnych pytaniach poproszono badanych o opinię na temat poziomu bezrobocia 

w gminie oraz wskazanie działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób nim 

dotkniętych. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 
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Wykres 37. Jaki jest poziom bezrobocia 
w gminie? 

Wykres 38. Jakie działania należałoby podjąć 
w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii blisko połowy ankietowanych (45,5%) poziom bezrobocia w gminie jest 

przeciętny. Łącznie 27,2% badanych uznało go za raczej niski lub niski, a w sumie 21,8% było 

odmiennego zdania. 

Wśród działań, jakie należałoby podjąć w celu poprawy sytuacji osób pozostających bez 

pracy, respondenci najczęściej wymieniali: organizowanie prac interwencyjnych, robót 

publicznych i prac społecznie użytecznych (24,3%), zacieśnianie współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w celu umożliwienia osobom bezrobotnym (poprzez świadczenie poradnictwa 

oraz organizowanie stażu, kursów i szkoleń) zdobycia doświadczenia zawodowego oraz 

podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (22,2%), pozyskiwanie inwestorów (16,7%) 

oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (14,6%). 
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W odpowiedzi na następne pytania ankietowani wskazali przyczyny ubóstwa wśród 

mieszkańców gminy oraz przedstawili propozycje działań, jakie powinny być podejmowane na 

rzecz osób nim dotkniętych. Szczegóły w tym zakresie przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 39. Przyczyny ubóstwa wśród 
mieszkańców gminy? 

Wykres 40. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz dotkniętych 
problemem ubóstwa? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Wśród przyczyn popadania mieszkańców gminy w ubóstwo, ankietowani najczęściej 

wskazywali uzależnienia (21,3%). Do ważnych powodów ubożenia ludności badani zaliczyli 

także wyuczoną bezradność i rozpad rodziny (po 15,3%), dziedziczenie ubóstwa (13,3%) oraz 

bezrobocie (12%). 

Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać problemowi ubóstwa 

należałoby przede wszystkim udzielać pomocy w znalezieniu zatrudnienia (25,9%). Duże 

znaczenie przywiązywali również do prowadzenia pracy socjalnej (15,4%) oraz tworzenia 

mieszkań komunalnych i socjalnych (14%). 
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W kolejnych pytaniach została podjęta kwestia bezdomności – poproszono badanych 

o opinię na temat skali tego problemu w gminie oraz wskazanie działań, które przyniosłyby 

największą skuteczność w jego zapobieganiu i rozwiązywaniu. Uzyskane odpowiedzi 

prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 41. Jaka jest skala problemu 
bezdomności w gminie? 

Wykres 42. Jakie działania byłby 
najskuteczniejsze w zapobieganiu 
i rozwiązywaniu problemu bezdomności? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Większość respondentów (54,5%) stwierdziła, że skala bezdomności w gminie jest 

niska. Jednocześnie 20% badanych nie zajęło stanowiska w tej sprawie, 14,5% odpowiedziało, 

że skala bezdomności w gminie jest średnia, a 10,9% że zjawisko te w gminie nie występuje. 
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W opinii ankietowanych największe efekty w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemu 

bezdomności może przynieść tworzenie mieszkań komunalnych i socjalnych (20,7%), a także 

zapewnienie schronienia (16%), udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (11,3%) oraz 

prowadzenie profilaktyki i terapii uzależnień (10%). 

W ankiecie znalazło się również pytanie pozwalające poznać opinie respondentów na 

temat przyczyn bezradności opiekuńczo-wychowawczej oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. Uzyskane odpowiedzi prezentują poniższe wykresy.  

 

Wykres 43. Przyczyny bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
w gminie 

Wykres 44. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo 
w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 
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W opinii badanych główną przyczyną bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego w gminie jest niski poziom 

umiejętności wychowawczych (27,3%). Zdaniem respondentów wpływ na występowanie tego 

problemu mają również m.in.: samotne rodzicielstwo (17,3%), uzależnienia (15,1%), 

niepełnosprawność i długotrwała choroba (11,5%) oraz ubóstwo (10,1%). 

Wśród działań, których podjęcie mogłoby poprawić sytuację rodzin niewydolnych 

wychowawczo, ankietowani najczęściej wskazywali zapewnienie pomocy ze strony asystenta 

rodziny (20,9%), udzielenie pomocy w znalezieniu zatrudnienia (17%), zwiększenie dostępności 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i terapii rodzinnej (13,1%) oraz zwiększenie 

dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego (10,5%). 

W uzupełnieniu odpowiedzi na poprzednie pytania, ankietowani wskazali negatywne 

zjawiska, na jakie najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres 45. Na jakie negatywne zjawiska społeczne najbardziej narażone są dzieci i młodzież z gminy? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Według ankietowanych, do negatywnych zjawisk społecznych, na które najbardziej 

narażone są dzieci i młodzież z gminy, należą: sięganie po substancje uzależniające, 

np. alkohol, narkotyki i dopalacze (29,1%) oraz zaniedbania wychowawcze ze strony rodziców 

(25,4%). Niepokojącymi problemami są także: uzależnienie od sieci Internet (14,9%) oraz 

agresja i przemoc (11,9%). 
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W następnych pytaniach poproszono respondentów o podanie przyczyn 

występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców gminy oraz wskazanie działań, jakie 

powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin nim dotkniętych. Odpowiedzi w tym 

zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 46. Przyczyny występowania 
problemu uzależnień wśród mieszkańców 
gminy 

Wykres 47. Jakie działania powinny być 
podejmowane na rzecz osób uzależnionych 
i ich rodzin? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Do zasadniczych powodów występowania problemu uzależnień wśród mieszkańców 

gminy badani zaliczyli konflikt w rodzinie i jej rozpad, indywidualne skłonności do popadania 

w nałogi (po 23%), niezaradność życiową (20,9%) oraz bezrobocie i utratę pracy (18%). 

Zdaniem respondentów, podejmując działania na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin, 

należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu profilaktyki wśród dzieci i młodzieży 

(31,1%) oraz dorosłych (13,9%), a także zapewnieniu dostępu do pomocy psychologicznej 
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(13,2%), terapeutycznej i rehabilitacyjnej (12,6%) oraz wspieraniu rozwoju grup wsparcia, 

samopomocowych (np. AA, Al-Anon) i klubów abstynenckich (10,6%). 

Następnie zapytano badanych o znajomość przypadków występowania problemu, 

który niejednokrotnie ma swoje źródło w uzależnieniach, tj. przemocy w rodzinie, oraz 

poproszono o przedstawienie działań, które byłyby najskuteczniejsze w walce z tym 

zjawiskiem. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 48. Znajomość przypadków przemocy 
w rodzinie w gminie 

Wykres 49. Jakie kroki byłyby najskuteczniejsze 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Większość ankietowanych (łącznie 63,6%) stwierdziła, że słyszała o przypadkach 

występowania przemocy w rodzinie w gminie bądź je zna. Odmiennego zdania było w sumie 

36,3% badanych. 

14,5%

49,1%

21,8%

14,5%

znam takie przypadki

słyszałem(-am) o takich przypadkach

nie znam takich przypadków

nie słyszałem(-am) o takich przypadkach

21,2%

22,0%

21,2%

9,1%

12,9%

12,1%
1,5%

prowadzenie poradnictwa i interwencji

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i prawnej

profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i
młodzieży

umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia

zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia

motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do
udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych

udział w programach i kampaniach społecznych
poświęconych przemocy w rodzinie i jej skutkom
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Zdaniem respondentów, by skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie, należy 

przede wszystkim zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i prawnej (22%), prowadzić 

poradnictwo i podejmować interwencje oraz prowadzić profilaktykę agresji i przemocy wśród 

dzieci i młodzieży (po 21,2%). 

Kolejna kwestia poruszona w ankiecie dotyczyła problemów, z jakimi najczęściej 

zmagają się osoby starsze w gminie oraz działań, których wdrożenie przyczyniłoby się do 

poprawy ich sytuacji. Udzielone przez badanych odpowiedzi prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 50. Problemy najczęściej dotykające 
osoby starsze z gminy 

Wykres 51. Jakie działania poprawiłyby 
sytuację osób starszych w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

W opinii osób ankietowanych, problemami, które najczęściej dotykają seniorów 

w gminie, są: samotność (24,3%) i choroby wieku podeszłego (18,4%). Zdaniem badanych 

osobom starszym doskwiera również niepełnosprawność (13,8%) oraz brak dostępu do 

geriatry (12,5%). 

2,6%

24,3%

13,8%

18,4%

9,9%

7,9%

5,9%

12,5%

4,6%

ubóstwo

samotność

niepełnosprawność

choroby wieku podeszłego

brak wsparcia ze strony rodziny

bariery architektoniczne

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych

brak dostępu do geriatry

ograniczona oferta spędzania czasu wolnego

18,7%

11,5%

12,2%

27,3%

21,6%

8,6%

rozwój usług opiekuńczych

organizowanie pomocy sąsiedzkiej

organizowanie spotkań i imprez środowiskowych

zapewnienie dostępu do placówek wsparcia
dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu)

zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów

zaangażowanie wolontariuszy do pomocy osobom
starszym
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Do działań, których realizacja mogłaby się przyczynić do poprawy sytuacji seniorów 

w gminie, respondenci najczęściej zaliczali: zapewnienie szerszego dostępu do placówek 

wsparcia dziennego (klub seniora, dzienny dom pobytu; 27,3%), zwiększenie dostępu do lekarzy 

specjalistów (21,6%) oraz rozwijanie usług opiekuńczych (18,7%). 

W odpowiedzi na kolejne pytania ankietowani identyfikowali problemy, których 

najczęściej doświadczają osoby niepełnosprawne w gminie, oraz wskazywali działania, których 

podjęcie pozwoliłoby na pełniejszych ich udział w życiu społecznym. Szczegóły w tym zakresie 

przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Wykres 52. Problemy, których najczęściej 
doświadczają osoby niepełnosprawne z gminy 

Wykres 53. Jakie działania umożliwiłyby 
osobom niepełnosprawnym pełniejszy udział 
w życiu społecznym? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym.  

 

 

 

21,9%

15,1%

8,9%
15,8%

11,0%

2,7%

7,5%

11,0%

6,2%

bariery architektoniczne

utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych

utrudniony dostęp do usług opiekuńczych

brak odpowiednich ofert pracy

deficyt zakładów pracy chronionej

ubóstwo

izolacja społeczna

niski poziom akceptacji społecznej

problemy psychologiczne

21,0%

17,5%

16,1%
3,5%

14,7%

20,3%

7,0%

likwidacja barier architektonicznych

zwiększenie dostępu do rehabilitacji

tworzenie stanowisk pracy

zwiększenie dostępności kształcenia
integracyjnego
organizowanie środowiskowych spotkań i imprez
integracyjnych
zwiększenie dostępu do pomocy specjalistycznej,
w tym psychologicznej, pedagogicznej
zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki
medycznej
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Według badanych problemami, z którymi najczęściej zmagają się osoby dotknięte 

niepełnosprawnością z gminy, są: bariery architektoniczne (21,9%), brak odpowiednich ofert 

pracy (15,8%) oraz utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (15,1%). 

W opinii ankietowanych, działania, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym 

pełniejszy udział w życiu społecznym, powinny skupiać się na likwidowaniu barier 

architektonicznych (21%), zwiększenie dostępu do pomocy specjalistycznej, w tym 

psychologicznej i pedagogicznej (20,3%), zwiększeniu dostępu do rehabilitacji (17,5%), 

tworzeniu stanowisk pracy (16,1%), oraz organizowaniu środowiskowych spotkań i imprez 

integracyjnych (14,7%). 

W ostatnich pytaniach podjęto temat stanu bezpieczeństwa w gminie – poczucia 

bezpieczeństwa, przyczyn jego braku oraz działań, które wpłynęłyby na jego zwiększenie. 

Szczegóły w tym zakresie prezentują poniższe wykresy. 

 

Wykres 54. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie 
w gminie? 

Wykres 55. Przyczyny braku bezpieczeństwa 
w gminie 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

27,8%

46,3%

16,7%

9,3%

tak

raczej tak

raczej nie

trudno powiedzieć

12,7%

5,1%

28,0%

19,5%

8,5%

25,4%

0,8%

częste włamania i kradzieże

częste napady, rozboje

niewystarczająca liczba patroli policyjnych

pijący alkohol w miejscach publicznych

przemoc w rodzinie

zagrożenia na drodze (piractwo drogowe,
nietrzeźwi kierowcy)
inne
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Wykres 56. Co wpłynęłoby na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie? 

 

Źródło danych: Badania ankietowe przeprowadzone w środowisku lokalnym. 

 

Ponad 74% badanych (łącznie 74,1%) stwierdziło, że czuje się raczej bezpiecznie bądź 

bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Odmiennego zdania było 16,7% ankietowanych. 

Wśród przyczyn braku bezpieczeństwa respondenci najczęściej wskazywali 

niewystarczającą liczbę patroli policyjnych (28%), zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, 

nietrzeźwi kierowcy; 25,4%) oraz osoby pijące alkohol w miejscach publicznych (19,5%). 

Zdaniem ankietowanych na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w gminie 

w największym stopniu wpłynęłoby: zwiększenie liczba patroli policyjnych (29,8%), 

skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom, młodzieży 

i osobom nietrzeźwym oraz remont dróg gminnych, budowa przydrożnych chodników, przejść 

dla pieszych i oświetlenia (po 21,4%), a także zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego (15,3%). 

 

 

 

 

 

 

29,8%

12,2%

21,4%

21,4%

15,3%

zwiększenie liczba patroli policyjnych

podejmowanie działań profilaktycznych i
edukacyjno-informacyjnych poświęconych
przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie)

skuteczniejsze egzekwowanie zakazu
sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom,
młodzieży i osobom nietrzeźwym

remont dróg gminnych, budowa przydrożnych
chodników, przejść dla pieszych i oświetlenia

zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do
alternatywnych form spędzania czasu wolnego
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14. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT jest heurystyczną techniką analityczną służącą uporządkowaniu 

posiadanych informacji. W przypadku strategii rozwiązywania problemów społecznych 

stanowi efektywną metodę identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu pomocy 

społecznej oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. Pozwala oszacować potencjał, jakim 

się dysponuje oraz określić stopień, w jakim posiadane zasoby odpowiadają potrzebom 

i oczekiwaniom społeczności lokalnej. 

Na potrzeby niniejszego dokumentu analiza została przeprowadzona w następujących 

obszarach: 1. Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność, 2. Rodzina, dzieci i młodzież, 3. Uzależnienia 

i przemoc w rodzinie, 4. Starość i niepełnosprawność, 5. Kapitał społeczny i aktywność 

obywatelska. 

 

Obszar: Bezrobocie, ubóstwo i bezdomność 

Mocne strony Słabe strony 

• korzystne położenie geograficzne gminy, 

w bliskości większych miast dających 

mieszkańcom zatrudnienie 

oraz możliwość znalezienia pracy 

▪ podejmowanie w ramach Gminnego 

Centrum Rozwoju oraz przy współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy 

skutecznych działań na rzecz ograniczenia 

bezrobocia w gminie  

▪ przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia 

bezrobocia 

▪ upowszechnianie ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach 

pracy, usługach poradnictwa 

zawodowego i szkoleniach 

▪ utworzenie na terenie gminy Parku 

Biznesowo-Przemysłowego „Synergy 

Park”; zachęcanie inwestorów 

do tworzenia w gminie nowych miejsc 

pracy 

▪ deficyt atrakcyjnych miejsc pracy 

w gminie 

▪ niewielki potencjał inwestorów w gminie 

▪ niewystarczające zasoby mieszkań 

komunalnych oraz brak mieszkań 

socjalnych w gminie 

▪ brak mieszkań chronionych 
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▪ funkcjonowanie w gminie podmiotów 

ekonomii społecznej 

▪ pozyskiwanie środków finansowych 

z funduszy zewnętrznych 

na przeciwdziałanie bezrobociu 

(m.in. z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej) 

▪ diagnozowanie problemu bezdomności 

w gminie 

▪ informowanie bezdomnych 

o przysługujących im prawach 

oraz dostępnych formach pomocy  

▪ zapewnianie wsparcia osobom 

wychodzącym z bezdomności  

▪ podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób bezrobotnych 

Szanse Zagrożenia 

▪ niski poziom bezrobocia w gminie 

▪ brak w gminie zjawiska dziedziczenia 

bezrobocia oraz niski wskaźnik zagrożenia 

ubóstwem 

▪ rozwój inwestycji w ramach Parku 

Biznesowo-Przemysłowego „Synergy Park” 

▪ możliwość rozwoju turystyki i rekreacji, 

w tym rowerowej 

▪ możliwość pozyskiwania środków 

finansowych na przeciwdziałanie 

bezrobociu i wykluczeniu społecznemu 

z funduszy zewnętrznych, m.in. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

▪ podnoszenie poziomu wykształcenia 

i kwalifikacji zawodowych przez młode 

pokolenie mieszkańców gminy 

▪ dostęp do europejskich rynków pracy 

▪ niewielka w gminie liczba osób 

zagrożonych bezdomnością 

oraz bezdomnych wymagających 

schronienia 

▪ utrzymujący się wysoki poziom 

bezrobocia wśród kobiet 

• niska skuteczność działań 

podejmowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy 

• ograniczone działania służące aktywizacji 

społeczności lokalnej 

▪ niewystarczająca wiedza osób 

bezrobotnych o dostępnych ofertach 

pracy i wolnych miejscach pracy 

▪ pauperyzacja społeczeństwa 

▪ niedostosowane do potrzeb rynku pracy 

kierunki kształcenia 

▪ ograniczone możliwości znalezienia 

zatrudnienia na lokalnym rynku pracy 

przez kończącą edukację młodzież 

▪ niska mobilność zawodowa i przestrzenna 

społeczności lokalnej 

▪ wzrost poziomu nielegalnego zatrudnienia 

▪ brak poczucia sprawstwa ze strony osoby 

bezdomnej 
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▪ opracowywanie indywidualnych 

programów wychodzenia z bezdomności 

▪ standaryzacja usług na rzecz osób 

bezdomnych 

▪ ograniczenie biurokracji przy wspieraniu 

osób bezdomnych 
▪ społeczna akceptacja osób bezdomnych; 

zmiana sposobu postrzegania problemu 

bezdomności 

▪ duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających w regionie na rzecz osób 

bezrobotnych i bezdomnych 

▪ brak wymogu meldunku 

▪ brak kampanii społecznych dotyczących 

problematyki wykluczenia i marginalizacji 

społecznej 

 

Obszar: Rodzina, dzieci i młodzież 

Mocne strony Słabe strony 

▪ prowadzenie efektywnej pracy socjalnej 

▪ zapewnianie wsparcia ze strony asystenta 

rodziny 

▪ przeprowadzanie analizy potrzeb rodzin, 

dzieci i młodzieży 

▪ dostateczny dostęp do opieki 

przedszkolnej w gminie (przedszkole 

w każdym sołectwie) 

▪ odpowiednia dostępność szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w gminie 

▪ zadawalający poziom nauczania 

w gminnych placówkach oświatowych 

▪ organizowanie w szkołach zajęć 

pozalekcyjnych oraz realizowanie 

programów profilaktycznych 

▪ różnorodna oferta Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Gierałtowicach 

▪ efektywna praca świetlic GOK-u 

w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach 

i Przyszowicach 

▪ dostosowana do potrzeb i oczekiwań 

dzieci i młodzieży oferta spędzania 

czasu wolnego 

▪ utrudniony dostęp rodzin do poradnictwa 

specjalistycznego 

▪ niewystarczająca liczba specjalistów 

do pracy z rodziną 

▪ brak w gminie grup i ośrodków wsparcia 

dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci 

▪ brak w gminie opieki nad dziećmi do lat 3. 

▪ niewystarczająca liczba placówek 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

▪ niewystarczająca ilość działań 

edukacyjnych kierowanych do rodziców, 

w tym rodziców biologicznych 

▪ deficyt w gminie ścieżek rowerowych, 

chodników i miejsc parkingowych, 

np. przy placówkach oświatowych 

▪ niski poziom koordynacji działań 

podejmowanych w gminie 

przez instytucje i organizacje wspierające 

rodziny, dzieci i młodzież 

▪ niewystarczający dostęp do opieki 

medycznej w gminie, w tym 

specjalistycznej 

▪ brak w gminie punktu dzielnicowych 
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▪ istnienie w gminie obiektów i terenów 

umożliwiających spędzanie czasu 

wolnego (gminny kryty basen, boiska 

szkolne w każdym sołectwie, place zabaw, 

ściana wspinaczkowa, zielone tereny 

rekreacyjne, mini zoo) 

▪ istnienie w gminie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz 

rodzin, dzieci i młodzieży, w tym klubów 

sportowych; podejmowanie z nimi 

współpracy 

Szanse Zagrożenia 

▪ istnienie warunków do prowadzenia 

pracy socjalnej 

▪ zwiększenie dostępności wsparcia 

ze strony asystenta rodziny 

▪ zapewnienie rodzinom oraz osobom 

samotnie wychowujących dzieci 

szerszego dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego 

▪ zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. 

oraz zwiększenie dostępności opieki 

przedszkolnej 

▪ rozwój sieci i oferty placówek wsparcia 

dziennego w gminie 

▪ wzbogacenie oferty spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży 

▪ rozwijanie infrastruktury umożliwiającej 

dzieciom i młodzieży spędzanie czasu 

wolnego 

▪ opracowywanie i wdrażanie programów 

i projektów na rzecz rodziny i dziecka, 

w tym współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, np. z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej 

i z budżetu państwa 

▪ duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających na rzecz rodzin, dzieci 

i młodzieży w regionie 

▪ duża i rosnąca liczba rodzin zmagających 

się z trudnościami sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 

▪ rozluźnienie więzi rodzinnych i rozpad 

rodzin 

▪ wzrost skali zjawisk patologicznych 

w rodzinach, w tym alkoholizmu 

i przemocy w rodzinie 

▪ zachowania patologiczne wśród dzieci 

i młodzieży 

▪ szybki postęp i rozwój w zakresie 

cyfryzacji przyczyną rozpadu więzi 

i nieprawidłowej komunikacji w rodzinie 

▪ brak świadomości moralnej 

społeczeństwa; upadek wartości 

moralnych i autorytetów 

▪ niewystarczająca świadomość zdrowotna 

mieszkańców gminy 

▪ brak możliwości kontynuowania w gminie 

nauki na poziomie ponadgimnazjalnym 

▪ niewielka liczba wolontariuszy 

wśród dzieci i młodzieży 
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Obszar: Uzależnienia i przemoc w rodzinie 

Mocne strony Słabe strony 

▪ prowadzenie działań profilaktycznych, 

informacyjnych i edukacyjnych 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie 

▪ realizowanie wśród rodziców, nauczycieli 

i sprzedawców napojów alkoholowych 

działań edukacyjno-szkoleniowych 

w zakresie profilaktyki uzależnień 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

▪ podejmowanie różnorodnych działań 

w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym prowadzenie 

poradnictwa i podejmowanie interwencji 

▪ podejmowanie działań przez Gminną 

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

▪ funkcjonowanie w gminie Stowarzyszenia 

Klub Abstynentów „Stokrotka” 

w Gierałtowicach 

▪ podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działających w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom 

▪ niewystarczający dostęp rodzin 

dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie do pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

oraz wsparcia psychospołecznego 

i prawnego 

▪ niewystarczająca kadra do pracy 

z osobami uzależnionymi 

i współuzależnionymi oraz dotkniętymi 

przemocą w rodzinie  

– np. brak psychologa, prawnika, 

terapeuty, socjoterapeuty 

▪ brak w gminie punktu konsultacyjnego 

dla osób dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w rodzinie 

▪ brak w gminie grup wsparcia dla osób 

dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie 

▪ brak współpracy z organizacjami 

pozarządowymi działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Szanse Zagrożenia 

▪ rosnąca świadomość dzieci i młodzieży, 

ich rodziców i nauczycieli co do zagrożeń 

problemami uzależnień, agresji i przemocy 

▪ utworzenie w gminie punktu 

konsultacyjnego dla osób dotkniętych 

problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz grup wsparcia dla osób 

dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie 

▪ dostępność w powiecie i w Gliwicach 

punktów konsultacyjnych dla osób 

▪ relatywnie niska liczba osób wyleczonych 

z uzależnień 

▪ rosnąca liczba rodzin wymagających 

interwencji z powodu przemocy w rodzinie 

▪ zwiększająca się liczba osób, w stosunku 

do których istnieje potrzeba podjęcia 

działań interdyscyplinarnych 

▪ rosnąca liczba osób wymagających 

objęcia działaniami korekcyjno-

edukacyjnymi w związku ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie 
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uzależnionych, współuzależnionych 

i dotkniętych przemocą w rodzinie, 

placówek leczenia uzależnień 

oraz grup samopomocowych 

▪ funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Gliwicach 

▪ niezwiększająca się liczba osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

wymagających umieszczenia 

w ośrodkach wsparcia 

▪ duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających w regionie w obszarze 

przeciwdziałania uzależnieniom 

▪ obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej 

i narkotykowej 

▪ coraz większa dostępność alkoholu 

i dopalaczy dla osób nieletnich 

▪ wciąż zbyt mała świadomość społeczna 

na temat problemów uzależnień 

i przemocy w rodzinie 

▪ przyzwolenie społeczne na stosowanie 

przemocy i nadmierne picie alkoholu 

▪ uznawanie zgłaszanie przypadków 

przemocy w rodzinie i reagowania na nią 

za zachowanie pejoratywne 

▪ niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

 

Obszar: Starość i niepełnosprawność 

Mocne strony Słabe strony 

▪ informowanie osób starszych 

i niepełnosprawnych o przysługujących im 

prawach i dostępnych formach pomocy 

▪ świadczenie w gminie usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

▪ podejmowanie działań zmierzających 

do większego zaangażowania rodzin 

w sprawowanie opieki nad osobami 

starszymi 

▪ kierowanie osób wymagających 

całodobowej opieki do domów pomocy 

społecznej i zakładów opiekuńczo-

leczniczych 

▪ umożliwianie seniorom kontynuowania 

aktywności zawodowej 

▪ upowszechnianie wśród osób 

niepełnosprawnych ofert pracy 

i informacji o wolnych miejscach  

pracy 

▪ niewystarczająca liczba pracowników 

świadczących opiekę i wsparcie osobom 

starszym i niepełnosprawnym 

▪ brak w gminie grup wsparcia i instytucji 

działających na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, w tym dziennego 

domu pobytu 

▪ utrudniony dostęp do lekarzy 

specjalistów, opieki geriatrycznej i usług 

rehabilitacyjnych 

▪ niewystarczająca profilaktyka zdrowotna 

wśród osób starszych 

i niepełnosprawnych 

▪ brak środków transportu do przewozu 

osób niepełnosprawnych 

▪ ograniczone możliwości kontynuowania 

aktywności zawodowej przez seniorów  

▪ istnienie w gminie barier utrudniających 

osobom niepełnosprawnym codzienne 

życie 
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▪ uwrażliwianie społeczności lokalnej 

na problemy i potrzeby osób starszych 

oraz osób niepełnosprawnych  

▪ zapewnianie dostępu do kształcenia 

integracyjnego w gminie 

▪ prowadzenie hipoterapii w gminie 

▪ podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, w tym z Kołami 

Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach, 

Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie, 

Kołami Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Gierałtowicach, 

Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie 

oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin 

i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną w Knurowie 

▪ obecność w gminie wolontariuszy 

mogących wspierać osoby starsze 

i niepełnosprawne w codziennym życiu 

Szanse Zagrożenia 

▪ możliwość uzyskania przez osoby starsze 

pomocy ze strony rodziny 

▪ rosnący udział osób starszych 

w działaniach prozdrowotnych 

▪ funkcjonowanie w powiecie 

środowiskowego domu samopomocy, 

dwóch warsztatów terapii zajęciowej 

i sześciu domów pomocy społecznej 

▪ wzrost społecznej akceptacji 

osób niepełnosprawnych 

▪ brak zjawiska migracji osób młodych 

do większych jednostek 

administracyjnych 

▪ duży potencjał organizacji pozarządowych 

działających w regionie na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

▪ dalszy rozwój wolontariatu na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych 

▪ zwiększająca się liczba osób starszych 

i niepełnosprawnych w gminie 

▪ niezadowalający poziom życia 

osób starszych 

▪ brak pomocy sąsiedzkiej 

▪ występowanie zjawiska marginalizacji 

problemów i potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych 
▪ niewystarczająca edukacja społeczna 

na temat niepełnosprawności 

intelektualnej i chorób psychicznych; 

zbyt mała liczba kampanii informacyjnych 

ww. zakresie 
▪ niewielki potencjał organizacji 

pozarządowych działających w regionie 

na rzecz osób starszych 
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Obszar: Kapitał społeczny i aktywność obywatelska 

Mocne strony Słabe strony 

▪ wykształcona i stale doskonaląca 

swoje umiejętności kadra OPS-u 

▪ zapewnianie wsparcia ze strony 

asystenta rodziny 

▪ duża wiedza służb społecznych na temat 

problemów występujących w gminie; 

dobra diagnoza środowiska lokalnego, 

w tym sytuacji odbiorców pomocy 

społecznej 

▪ informowanie beneficjentów systemu 

pomocy społecznej o możliwościach 

uzyskania wsparcia 

▪ odpowiednia jakość obsługi klienta 

systemu pomocy społecznej; szybkie 

interwencje, krótki czas załatwienia 

spraw 

▪ pozyskiwanie dodatkowych środków 

finansowych na realizację zadań 

z zakresu pomocy społecznej, w tym 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

▪ podejmowanie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze polityki 

społecznej oraz z przedstawicielami 

kościołów i związków wyznaniowych 

▪ funkcjonowanie wolontariatu w gminie 

▪ nieodpowiednia do potrzeb 

liczba pracowników socjalnych 

▪ brak warunków lokalowych 

do prowadzenia w gminie grup wsparcia 

i pracy z jej mieszkańcami 

▪ niedostatecznie rozwinięta 

sieć placówek pomocy społecznej 

w gminie 

▪ brak działań zapobiegających wypaleniu 

zawodowemu pracowników pomocy 

społecznej 

▪ ograniczona działalność na rzecz dzieci 

pochodzących z rodzin korzystających 

z pomocy społecznej 

▪ zbyt mała liczba organizacji 

pozarządowych działających w gminie 

w obszarze polityki społecznej 

Szanse Zagrożenia 

▪ dostępność szkoleń dla kadry OPS-u 

▪ dalsze wsparcie rodzin ze strony 

asystenta rodziny 

▪ świadomość roli i potrzeb sektora 

pomocy społecznej wśród władz gminy 

▪ zmieniający się na korzyść wizerunek 

sektora pomocy społecznej 

▪ włączanie się przedstawicieli kościołów 

i związków wyznaniowych w działania 

pomocowe 

▪ zwiększająca się liczba odbiorców 

pomocy społecznej przypadających 

na jednego pracownika socjalnego 

▪ przeciążenie pracowników OPS-u 

zbyt dużą liczbą zadań 

▪ nieodpowiednio finansowany system 

pomocy społecznej 

▪ popadanie przez pracowników pomocy 

społecznej w rutynę i doznawanie przez 

nich syndromu wypalenia 

▪ biurokracja w pomocy społecznej 
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▪ roszczeniowa postawa odbiorców 

pomocy społecznej 

▪ niski poziom aktywności mieszkańców 

gminy w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów społecznych 

▪ negatywne wzorce zachowań społecznych 

▪ upadek wartości moralnych 

i autorytetów 
 

 

 

 

15. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

 

Przeprowadzona w kilkunastu obszarach diagnoza sytuacji społecznej w gminie 

Gierałtowice pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych problemów oraz wyzwań, przed 

którymi w najbliższych latach stanie samorząd lokalny. Zaliczono do nich: 

▪ zwiększającą się liczba rodzin zmagających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, którym niejednokrotnie towarzyszą przekładające się na 

niewydolność rodzin problemy ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. 

Szansą na zahamowanie tego wzrostu jest udzielenie odpowiedniej pomocy 

w wychowaniu i opiece, m.in. poprzez dalsze edukowanie rodzin w zakresie właściwego 

wypełniania ról rodzicielskich, poszerzenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego 

i wsparcia ze strony asystenta rodziny, tworzenie grup wsparcia dla rodzin i osób samotnie 

wychowujących dzieci, zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3., zwiększenie dostępu do 

opieki przedszkolnej oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży, w tym do placówek wsparcia dziennego. Istotne jest także kontynuowanie 

działań na rzecz tworzenia w gminie nowych miejsc pracy (m.in. poprzez pozyskiwanie 

nowych inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości, w tym rozwoju już istniejących 

podmiotów gospodarczych) oraz dalszego wspierania osób i rodzin znajdujących się w 

trudniej sytuacji bytowej, m.in. poprzez zachęcanie ich do aktywnych postaw (praca 

socjalna, poradnictwo), udzielanie pomocy w znalezieniu zatrudnienia w ramach 

Gminnego Centrum Rozwoju oraz przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz 

powiększenie w gminie zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych. Ważne jest również 

zintensyfikowanie działalności profilaktycznej prowadzonej w obszarze zapobiegania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności leczenia i wsparcia dla 
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osób i rodzin dotkniętymi tymi problemami, w tym pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej, psychospołecznej i prawnej, oraz wspieranie działań mających na celu 

utworzenie w gminie grup wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 

ofiar przemocy w rodzinie; 

▪ zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się społeczności lokalnej, a tym samym 

zwiększające ryzyko chorób i niepełnosprawności. Perspektywa tych zmian wymaga m.in. 

zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych) i rehabilitacyjnych 

oraz opieki medycznej, utworzenia w gminie placówki wsparcia dziennego dla osób 

starszych (klubu seniora, a w sprzyjających okolicznościach dziennego domu pobytu), 

rozwijania oferty spędzania czasu wolnego, w tym rozszerzenia wachlarza 

środowiskowych przedsięwzięć integracyjnych, dalszego likwidowania występujących 

barier oraz udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu 

zatrudnienia; 

▪ zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia. Obecna sytuacja 

wskazuje m.in. na potrzebę zwiększenia dostępu do specjalistycznych usług medycznych, 

w tym opieki geriatrycznej i rehabilitacji, a także kontynuowania działalności 

prozdrowotnej; 

▪ utrzymanie poziomu bezpieczeństwa publicznego. Wskazane jest m.in. zwiększenie liczby 

patroli policyjnych w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością oraz 

kontynuowanie przedsięwzięć profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych 

poświęconych przestępczości; 

▪ usprawnianie lokalnego systemu pomocy społecznej oraz rozwijanie aktywności 

obywatelskiej. W obszarze tym istotne jest m.in. stałe doskonalenie i poszerzenie służb 

społecznych, rozwijanie infrastruktury socjalnej, zwiększenie dostępu do informacji 

o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, a także 

wspieranie i rozwijanie sektora pozarządowego działającego w gminie w obszarze polityki 

społecznej oraz podejmowanie współpracy z należącymi do niego organizacjami 

pozarządowymi. 

Wyniki diagnozy, po ich nałożeniu na kompetencje samorządu gminnego, posłużyły do 

sformułowania misji oraz wyznaczenia celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań 

niezbędnych do podjęcia w latach 2016-2020. Wdrożenie zaplanowanych przedsięwzięć 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

 

 97 

 

powinno przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy, zmniejszenia skali 

występujących problemów społecznych oraz zminimalizowania ich skutków społecznych. 

Inicjatywy te zostały ujęte w poniżej przedstawionych obszarach. 

1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do rozwoju: pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie dzieciom 

i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia i umożliwienie im wszechstronnego 

rozwoju, zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, udzielanie pomocy 

poszukującym pracy, a także wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień 

i przemocy w rodzinie. 

2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu seniorów i osób 

niepełnosprawnych: usprawnianie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości 

świadczonych im usług oraz tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności 

osób niepełnosprawnych. 

3. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa 

publicznego: zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia oraz 

przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

4. Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego: doskonalenie sektora pomocy społecznej w gminie, a także rozwijanie 

i wspieranie sektora pozarządowego oraz rozszerzanie współpracy z należącymi do niego 

organizacjami. 
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III. MISJA, CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Misją samorządu gminy Gierałtowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 jest wzmacnianie rodzin, stwarzanie mieszkańcom dobrych 

warunków do życia i rozwoju, przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz integrowanie społeczności lokalnej. Wypełnienie tak sformułowanej misji 

wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków 

działań. Zostały one przedstawione poniżej w formie kart strategicznych, w których 

uwzględniono również realizatorów poszczególnych zapisów, źródła ich finansowania oraz 

prognozę zmian. 

 

Cel  
strategiczny 1. 

Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków do rozwoju 

Cele operacyjne: 

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich funkcji oraz zapewnienie 
dzieciom i młodzieży odpowiedniego dostępu do kształcenia 
i umożliwienie im wszechstronnego rozwoju. 

2. Zapewnienie rodzinom bezpieczeństwa socjalnego, udzielanie 
pomocy poszukującym pracy. 

3. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień 
i przemocy w rodzinie. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Kontynuowanie pracy socjalnej z rodzinami, w szczególności 
z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 

2. Zatrudnianie, a w razie konieczności zwiększenie liczby asystentów 
rodziny oraz, w razie potrzeby, ustanawianie rodzin wspierających 
dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich szkoleń. 

3. Prowadzenie wśród rodzin edukacji w zakresie właściwego 
wypełniania ról rodzicielskich oraz promowanie prawidłowego 
modelu rodziny, m.in. przez pracowników OPS-u, placówek 
oświatowych, asystentów rodziny. 

4. Zapewnienie rodzinom oraz osobom samotnie wychowujących 
dzieci szerszego dostępu do poradnictwa specjalistycznego 
(rodzinnego, psychologiczno-pedagogicznego, prawnego), terapii 
rodzinnej i mediacji. 

5. Promowanie wśród pracodawców elastycznych form zatrudnienia, 
ułatwiających godzenie pracy z wychowaniem dzieci. 

6. Podjęcie działań w kierunku zwiększenia w gminie dostępności 
opieki przedszkolnej oraz zapewnienia opieki na dziećmi do lat 3. 
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7. Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez rozszerzenie oferty zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych przy wykorzystaniu zasobów 
oświatowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych gminy oraz 
organizowanie wypoczynku. 

8. Poszerzanie i modernizowanie infrastruktury umożliwiającej 
mieszkańcom gminy spędzanie czasu wolnego, m.in. rozwijanie 
obiektów i terenów kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, 
tworzenie nowych miejsc spotkań i wypoczynku, np. ścieżek 
rowerowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych. 

9. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym Świetlic Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach. 

10. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, m.in. 
poprzez zwiększenie dostępności zajęć wyrównawczych, udzielanie 
pomocy w nauce (np. przez wolontariuszy), przyznawanie 
stypendiów i zasiłków szkolnych. 

11. Opracowywanie i wdrażanie programów i projektów na rzecz 
rodziny i dziecka (np. Karty Dużej Rodziny), w tym 
współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa (w tym 
resortowych – osłonowych); podejmowanie współpracy w tym 
zakresie z organizacjami pozarządowymi. 

12. Zacieśnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny i dziecka w gminie, w tym pomiędzy placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi, jednostkami pomocy społecznej 
i ochrony zdrowia, policją, sądem rejonowym i kuratorami 
sądowymi, organizacjami pozarządowymi i kościołem. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Kontynuowanie pracy socjalnej z osobami ubogimi i bezrobotnymi 
obejmującej m.in. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji, 
poszukiwania zatrudnienia i rozwiązywania własnych problemów 
edukowanie w zakresie umiejętnego gospodarowania budżetem 
domowym oraz zawieranie z nimi kontraktów socjalnych. 

2. Udzielanie przez OPS pomocy osobom i rodzinom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej z systemu pomocy społecznej oraz 
świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie 
dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego. 

3. Zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa socjalnego do 
aktywnych postaw, promowanie wśród nich samopomocy, 
np. pomocy sąsiedzkiej oraz organizowanie na ich rzecz akcji 
charytatywnych. 

4. Udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin ubogich, m.in. 
poprzez prowadzenie dożywiania w szkołach, wyposażenie ich 
w podręczniki i pomoce szkolne oraz odzież, a także umożliwienie 
udziału w programach profilaktyczno-wychowawczych oraz 
organizowanie wypoczynku i czasu wolnego. 
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5. Kontynuowanie działalności i rozszerzanie oferty funkcjonującego 
na terenie gminy Gminnego Centrum Rozwoju. 

6. Pozyskiwanie nowych inwestorów, promowanie gminy przy 
wykorzystaniu jej walorów, oferowanie terenów pod działalność 
gospodarczą w ramach Parku Biznesowo-Przemysłowego „Synergy 
Park”, oferowanie ulg podatkowych dla inwestorów. 

7. Wspieranie mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości; tworzenie 
warunków do rozwoju usług i handlu oraz nieuciążliwego 
przemysłu. 

8. Wspieranie w gminie rolnictwa, zatrudnienia i zmian w rolnictwie w 
celu zwiększenia jego konkurencyjności, w tym rolnictwa 
ekologicznego i gospodarstw wiejskich prowadzących kwatery 
agroturystyczne lub inne formy turystyki wiejskiej, a także 
edukowanie i informowanie rolników o możliwościach podniesienia 
kwalifikacji i pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych. 

9. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w gminie, w tym 
agroturystyki przy wykorzystaniu walorów turystycznych gminy. 

10. Wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w gminie, np. 
spółdzielni socjalnych. 

11. Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców 
gminy – upowszechnianie ofert pracy, informacji o wolnych 
miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, 
przygotowaniu zawodowym dorosłych i stażach, organizowanie 
robót publicznych, prac społecznie użytecznych, interwencyjnych 
i zatrudnienia socjalnego oraz realizowanie programów i projektów 
z zakresu aktywnej integracji osób bezrobotnych.  

12. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych 
bezdomnością – prowadzenie pracy socjalnej, udzielenie wsparcia 
finansowego i rzeczowego, w tym w postaci gorącego posiłku, w razie 
potrzeby opracowanie indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności, tworzenie mieszkań chronionych, prowadzenie 
profilaktyki i zapewnienie dostępu do terapii uzależnień, 
zapewnienie schronienia; podejmowanie współpracy w tym zakresie 
z placówkami funkcjonującymi poza gminą, np. w Gliwicach. 

13. Opracowanie, realizacja lub współudział w realizacji programów 
i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym, w tym współfinansowanych z funduszy 
zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

14. Powiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie, w tym 
socjalnych. 

15. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości i inicjatyw 
gospodarczych oraz udzielaniem wsparcia osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznych i wykluczonym społecznie, np. 
ze Stowarzyszeniem Producentów Rolnych, Centrum Edukacji 
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i Warunków Rozwoju, Stowarzyszeniem „Porada” w Przyszowicach 
i Stowarzyszeniem „Moja Gmina Nasz Powiat” w Gierałtowicach, 
a także z Kościołem i związkami wyznaniowymi. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 3. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, m.in. poprzez 
podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie punktu 
konsultacyjnego oraz zacieśnienie współpracy z placówkami 
świadczącymi wsparcie w tym zakresie poza gminą, np. z Punktem 
Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie, 
działającymi w Gliwicach – Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym 
Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”, Centrum Zdrowia 
Psychicznego i Leczenia Uzależnień, Punktem Konsultacyjnym dla 
Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin oraz z Zakładem 
Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach. 

2. Poprawa dostępności wsparcia psychologicznego, prawnego 
i społecznego dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 

3. Zintensyfikowanie w gminie profilaktycznej działalności 
informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, w 
szczególności skierowanej do dzieci i młodzieży. 

4. Wspieranie działań mających na celu utworzenie w gminie grup 
wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar 
przemocy w rodzinie. 

5. Rozwijanie sieci i oferty placówek wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży w gminie, w tym Świetlic Środowiskowych Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach 
i Przyszowicach. 

6. Organizowanie i wspieranie alternatywnych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich 
zdrowego stylu życia. 

7. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

8. Zintensyfikowanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego. 

9. W razie konieczności zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; m.in. podejmowanie 
współpracy w tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach. 

10. Kierowanie sprawców przemocy w rodzinie do udziału 
w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

11. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób dotkniętych problemami alkoholowymi, 
narkomanii i przemocy w rodzinie, w tym ze Stowarzyszeniem Klub 
Abstynentów „Stokrotka” w Gierałtowicach, Stowarzyszeniem 
Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach 
oraz Górnośląskim Stowarzyszeniem „Familia” w Gliwicach. 
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Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
placówki przedszkolne i oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, placówki kulturalne, 
jednostki sportowo-rekreacyjne, placówki wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w tym Świetlice Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach i Przyszowicach. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, szkoły 
ponadgimnazjalne spoza gminy, inwestorzy, pracodawcy, w tym lokalni 
przedsiębiorcy, noclegownie i schroniska poza gminą, placówki 
ochrony zdrowia, placówki leczenia uzależnień, w tym Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie, Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego”, 
Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Punkt 
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu i Ich Rodzin 
w Gliwicach, Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach, 
ośrodki wsparcia, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, 
specjaliści, grupy samopomocowe, instytucje rządowe, policja, 
prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, organizacje 
pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Stokrotka” 
w Gierałtowicach, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu 
Życia „Szansa” w Pławniowicach oraz Górnośląskie Stowarzyszenie 
„Familia” w Gliwicach, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

▪ usamodzielnienie części dotychczasowych beneficjentów systemu 
pomocy społecznej, 

▪ wzrost aktywności gospodarczej i zawodowej w gminie, 
▪ wzrost liczby inwestorów i podmiotów gospodarczych, 
▪ poprawa warunków ekonomicznych osób zagrożonych utratą 

bezpieczeństwa socjalnego, 
▪ łatwiejszy dostęp do mieszkań dla osób o niskim statusie materialnym, 
▪ niższy odsetek rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
▪ podniesienie poziomu wiedzy w zakresie właściwego wypełniania 

ról rodzicielskich, 
▪ skuteczniejsze wsparcie, w tym dla osób samotnie wychowujących 

dzieci, 
▪ poprawa dostępności opieki przedszkolnej oraz zapewnienie opieki na 

dziećmi do lat 3., 
▪ podwyższenie szans edukacyjnych dla uczniów uzdolnionych i dzieci 

mających problemy w nauce, 
▪ wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego oraz wzrost liczby 

dzieci i młodzieży z niej korzystających, 
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▪ większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 
uzależnień i przemocy w rodzinie, 

▪ lepszy dostęp do wsparcia dla osób uzależnionych i współ-
uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, 

▪ obniżenie liczby przypadków przemocy w rodzinie. 

 

Cel  
strategiczny 2. 

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  
seniorów i osób niepełnosprawnych 

Cele operacyjne: 

1. Usprawnianie seniorów oraz poprawianie dostępności i jakości 
świadczonych im usług. 

2. Tworzenie warunków do społecznej i zawodowej aktywności osób 
niepełnosprawnych. 

Kierunki działań 
do celów 
operacyjnych 1-2. 

1. Udzielanie osobom starszym i niepełnosprawnym wsparcia 
w postaci pracy socjalnej oraz pomocy finansowej i rzeczowej. 

2. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, obejmujących pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

3. Rozwijanie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

4. Rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób 
starszych i niepełnosprawnych – zapewnienie im odpowiedniego 
dostępu do edukacji, kultury i rekreacji poprzez organizowanie 
imprez środowiskowych, wycieczek, zajęć, spotkań integracyjnych; 
podejmowanie współpracy w tym zakresie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie, 
Kołami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz 
ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Knurowie. 

5. Podjęcie działań w kierunku utworzenia w gminie klubu seniora, 
a w sprzyjających okolicznościach dziennego domu pobytu. 

6. Prowadzenie działań prozdrowotnych wśród osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

7. Uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz propagowanie samopomocy sąsiedzkiej. 

8. Wspieranie przedsięwzięć aktywizujących i wykorzystujących potencjał 
seniorów i osób niepełnosprawnych; nawiązywanie współpracy w tym 
zakresie z organizacjami pozarządowymi. 

9. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym 
Urzędem Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, m.in. przy: likwidacji barier, ułatwieniu 
dostępu do rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
zapewnieniu i utrzymaniu odpowiedniego zatrudnienia. 
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10. Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych na terenie gminy 
poprzez zacieśnianie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi 
w tym zakresie, np. z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Knurowie 
i Pyskowicach. 

11. Zwiększenie dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie oraz 
rozwijanie zróżnicowanych form edukacji dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

12. Zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym szerszego 
dostępu do informacji o dostępnych formach wsparcia oraz 
możliwościach z nich skorzystania. 

13. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 
w tym z zakładami opieki zdrowotnej, domami pomocy społecznej, 
w tym z Domami Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, Kuźni 
Nieborowskiej, Pilchowicach, Wiśniczach i Knurowie oraz Domem 
Seniora w Knurowie, ośrodkami wsparcia, w tym ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Knurowie, placówkami rehabilitacyjnymi, 
Kołami Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach, Przyszowicach, 
Paniówkach i Chudowie, Kołami Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Gierałtowicach, Przyszowicach, 
Paniówkach i Chudowie oraz ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie, a także z 
Kościołem i związkami wyznaniowymi. 

14. Pozyskiwanie wolontariuszy mogących wspierać osoby starsze 
i niepełnosprawne w codziennym życiu. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 
Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
placówki oświatowe szczebla podstawowego i gimnazjalnego, placówki 
kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne. 

Partnerzy 
w realizacji 

Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Gliwicach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
placówki ponadgimnazjalne spoza gminy, placówki ochrony zdrowia, 
placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, w tym Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Knurowie i Pyskowicach, ośrodki wsparcia, w tym 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Knurowie, domy pomocy 
społecznej, w tym Domy Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, Kuźni 
Nieborowskiej, Pilchowicach, Wiśniczach i Knurowie oraz Dom Seniora 
w Knurowie, instytucje rządowe, pracodawcy, w tym zakłady pracy 
chronionej, organizacje pozarządowe, w tym Koła Gospodyń Wiejskich 
w Gierałtowicach, Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie, Koła 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gierałtowicach, 
Przyszowicach, Paniówkach i Chudowie oraz Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie, 
Kościół, społeczność lokalna. 
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Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy, fundusze zewnętrzne, m.in. 
fundusze strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni (krajowi i zagraniczni). 

Prognoza zmian 

▪ efektywniejszy udział seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu 
społecznym, 

▪ wyższy standard świadczonych usług, 
▪ lepsza jakość funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych 

w środowisku zamieszkania, 
▪ lepszy dostęp do kształcenia integracyjnego, 
▪ wzrost liczby osób usprawnionych i zatrudnionych. 

 
 

Cel  
strategiczny 3. 

Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej  
oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Cele operacyjne: 
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 
2. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Promowanie zdrowia i prowadzenie profilaktyki zdrowotnej. 
2. Zwiększenie dostępu mieszkańcom do świadczeń z zakresu 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym opieki 
geriatrycznej i rehabilitacji, m.in. poprzez wspieranie działań na rzecz 
poszerzenia zakresu usług świadczonych w funkcjonujących na 
terenie gminy zakładach opieki zdrowotnej  

3. Podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym opracowywanie 
i realizowanie programów zdrowotnych. 

4. Inicjowanie przedsięwzięć lokalnych mających na celu zaznajomienie 
mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich 
skutkami. 

5. Upowszechnianie wśród mieszkańców gminy informacji na temat 
dostępności i możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług 
medycznych, w tym wykonania badań specjalistycznych. 

6. Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

7. Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze ochrony zdrowia. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Podejmowanie w gminie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 
poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie). 

2. Podejmowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci 
i młodzieży, m.in. opracowywanie i realizowanie programów 
w placówkach oświatowych i włączanie w ich realizację policjantów. 

3. Patrolowanie i wizytowanie miejsc publicznych w gminie; 
zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych w miejscach najbardziej 
zagrożonych przestępczością, szczególnie w godzinach wieczornych i 
nocnych. 
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4. Skuteczniejsze egzekwowanie zakazu sprzedaży napojów 
alkoholowych dzieciom, młodzieży i osobom nietrzeźwym. 

5. Kontynuowanie przez jednostki gminne i mieszkańców współpracy 
z policją, prokuraturą rejonową, sądem rejonowym, kuratorami 
sądowymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz przeciwdziałania 
przestępczości. 

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego. 

7. Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa na drodze, m.in. 
poprzez remont dróg gminnych, budowę przejść dla pieszych, 
oświetlenia i miejsc parkingowych, organizację dowozu dzieci do 
szkół. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 

Realizatorzy 

Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, 
placówki przedszkolne i oświatowe szczebla podstawowego 
i gimnazjalnego, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, placówki kulturalne, jednostki sportowo-rekreacyjne, 
placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym Świetlice 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach 
i Przyszowicach. 

Partnerzy 
w realizacji 

Placówki ochrony zdrowia, szkoły ponadgimnazjalne spoza gminy, 
prokuratura rejonowa, sąd rejonowy, kuratorzy sądowi, policja, 
organizacje pozarządowe, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

▪ większy poziom świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej oraz zdrowego trybu życia, 

▪ lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej, 
▪ wzrost zasobu wiedzy mieszkańców na temat przestępczości i jej 

skutków, 
▪ ograniczenie przestępczości, w tym wśród młodocianych, 
▪ bezpieczniejsze drogi. 
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Cel  
strategiczny 4. 

Wzmacnianie lokalnych służb społecznych 
oraz rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego 

Cele operacyjne: 
1. Doskonalenie sektora pomocy społeczne w gminie. 
2. Rozwijanie i wspieranie sektora pozarządowego oraz rozszerzanie 

współpracy z należącymi do niego organizacjami. 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 1. 

1. Systematycznie podnoszenie kompetencji przez kadrę OPS-u, m.in. 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach. 

2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników OPS-u 
poprzez zapewnienie im dostępu do warsztatów profilaktycznych 
dotyczących tego zjawiska. 

3. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych do poziomu zgodnego 
z ustawą o pomocy społecznej. 

4. Zatrudnianie, a w razie potrzeby zwiększenie liczby asystentów 
rodziny. 

5. W razie potrzeby i możliwości poszerzenie kadry OPS-u 
o specjalistów. 

6. W razie możliwości rozszerzenie infrastruktury socjalnej w gminie. 
7. Projektowanie i wdrażanie nowych instrumentów i usług służących 

podniesieniu jakości świadczonej pomocy. 
8. Zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji 

o możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń 
pomocowych, m.in. poprzez rozwijanie strony internetowej OPS-u. 

9. Opracowywanie i realizowanie projektów współfinansowanych 
z funduszy zewnętrznych, np. z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz z budżetu państwa (w ramach konkursów). 

Kierunki działań 
do celu 
operacyjnego 2. 

1. Realizowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów 
społecznych przy szerszej współpracy z sektorem pozarządowym 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 

2. Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających 
i istniejących organizacji pozarządowych, promowanie ich 
działalności oraz udzielanie im pomocy w nawiązaniu współpracy 
międzynarodowej oraz w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet 
samorządu źródeł finansowania. 

3. Zachęcanie mieszkańców gminy do udziału w rozwiązywaniu 
lokalnych problemów społecznych – samoorganizowania się, 
samopomocy oraz tworzenia organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnej. 

4. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych. 
5. Propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie wolontariuszy 

do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania 
problemów społecznych. 

Czas realizacji Lata 2016-2020. 
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Realizatorzy 
Wójt Gminy, Rada Gminy, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej 
i inne jednostki organizacyjne gminy. 

Partnerzy 
w realizacji 

Regionalny Polityki Społecznej w Katowicach, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Gliwicach, instytucje rządowe, organizacje 
pozarządowe, inne podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego, Kościół, społeczność lokalna. 

Źródła 
finansowania 

Budżet samorządowy i centralny, fundusze zewnętrzne, m.in. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, inne programy, organizacje 
pozarządowe, sponsorzy indywidualni. 

Prognoza zmian 

▪ większe kompetencje kadr pomocy społecznej, 
▪ wyższa jakość świadczonych usług, 
▪ rozwój aktywności mieszkańców, 
▪ zwielokrotnienie inicjatyw społecznych, 
▪ rozmaitość form i lepsza efektywność współpracy z sektorem 

pozarządowym. 
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IV. PROGRAMY I PROJEKTY 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-

2020 będzie realizowana w szczególności poprzez następujące programy: 

▪ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, 

▪ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

▪ Gminny Program Wspierania Rodziny, 

▪ Program Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi, 

Skuteczność wdrożenia dokumentu będzie również zależała od środków finansowych 

– posiadanych i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące 

w realizacji strategii – na opracowanie i realizację innych programów oraz projektów (poniżej 

zaprezentowano propozycje projektów przygotowanych w trakcie prac nad strategią przez 

przedstawicieli funkcjonujących w gminie instytucji i organizacji pozarządowych), które będą 

zgodne z przyjętymi w dokumencie kierunkami działań.  

Programy i projekty powinna cechować efektywność, skuteczność i celowość. Mogą 

być one przyjmowane stosownymi uchwałami przez Radę i, w zależności od charakteru, 

realizowane w okresach rocznych, dłuższych lub krótszych. 

 

Projekt 1. 

nazwa projektu Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych 

wnioskodawca projektu 
▪ Gmina Gierałtowice, 
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

partnerzy w realizacji projektu 
▪ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, 
▪ lokalne organizacje pozarządowe, 
▪ sponsorzy. 

cele projektu 

▪ zapewnienie osobom starszym opieki i wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu, 

▪ organizowanie zajęć dla seniorów, 
▪ przeciwdziałanie izolacji, marginalizacji i wykluczeniu 

społecznemu osób starszych, 
▪ aktywizowanie i integrowanie seniorów oraz zapewnienie 

im poczucia bezpieczeństwa. 

beneficjenci projektu Osoby starsze i samotne, niezaradne życiowo. 
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Projekt 2. 

nazwa projektu „Senior – nasz sąsiad” 

wnioskodawca projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

partnerzy w realizacji projektu 
▪ gminne placówki oświatowe, 
▪ osoby bezrobotne. 

cele projektu 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, 
samotnych i niepełnosprawnych. 

beneficjenci projektu Osoby w wieku emerytalnym, samotne i niepełnosprawne. 

 

Projekt 3. 

nazwa projektu 
„Klub malucha – opieka nad dzieckiem szansą powrotu rodzica 
na rynek pracy” 

wnioskodawca projektu Gmina Gierałtowice. 

partnerzy w realizacji projektu Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

cele projektu 
Ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie 
spowodowanej urodzeniem i wychowywaniem dziecka 
poprzez zapewnienie nad nim opieki. 

beneficjenci projektu Dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. 

 

Projekt 4. 

nazwa projektu Utworzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego 

wnioskodawca projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

partnerzy w realizacji projektu 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gierałtowicach. 

cele projektu 

▪ diagnozowanie problemów uzależnień i przemocy 
w rodzinie, 

▪ planowanie pomocy i udzielanie wsparcia osobom 
i rodzinom poprzez prace indywidualną z klientem 
w ramach grupy wsparcia. 

beneficjenci projektu Mieszkańcy gminy Gierałtowice. 

 

Projekt 5. 

nazwa projektu Utworzenie placówki wsparcia dziennego 

wnioskodawca projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. 

partnerzy w realizacji projektu 
▪ Wójt Gminy Gierałtowice, 
▪ Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

cele projektu 
Objęcie wsparciem jak największej liczby dzieci z „grupy ryzyka” 
– spełnienie jednego z celów Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2015-2017. 

beneficjenci projektu 
▪ dzieci z rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-

wychowawczych, 
▪ rodziny zagrożone odebraniem dzieci. 
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V. WDROŻENIE, MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII 

 

Zgodnie z art. 110, pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, koordynatorem realizacji 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach. Sformułowane w dokumencie kierunki 

działań będą wdrażane przez wyznaczonych realizatorów oraz partnerów w realizacji, 

w zależności od posiadanych i pozyskanych środków finansowych. Poniższa tabela 

przedstawia ramy finansowe strategii, które obejmują szacunkową wielkość wydatków 

planowanych w budżecie gminy na jej realizację w kolejnych latach.  

 

Tabela 15. Ramy finansowe strategii w latach 2016-2020* 
 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

49.439.986,22 zł 46.943.337,00 zł 49.290.503,85 zł 51.755.029,04 zł 53.307.679,91 zł  
 

*środki finansowe planowane w budżecie gminy na realizację strategii. 
 

Źródło danych: Urząd Gminy Gierałtowice. 

 

Środki finansowe na realizację zapisów strategii będą ujmowane corocznie w uchwale 

budżetowej Rady Gminy. 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych, polegające na zbieraniu i analizowaniu 

informacji dotyczących realizowanych bądź zrealizowanych już działań, będzie prowadzony 

przez podmioty realizujące strategię i współdziałające w jej realizacji. 

Gromadzone dane z jednej strony pozwolą zidentyfikować i rozwiązać problemy, które 

pojawią się w trakcie wdrażania dokumentu, oraz stwierdzić, z myślą o podjęciu działań 

korygujących, czy realizacja wyznaczonych działań zmierza w słusznym kierunku, z drugiej 

natomiast umożliwią ustalenie rzeczywistych rezultatów ich wdrożenia – czy uzyskane efekty 

są zgodne z przyjętymi wcześniej zamierzeniami i na co miały wpływ. 

Informacja na temat realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów będzie 

przygotowywana corocznie w formie raportu monitoringowego. Poza oceną wdrożenia 

zapisów strategicznych, będzie on zawierał propozycje rozwiązań (np. programów celowych) 

oraz, w przypadku stwierdzenia istotnych zmian społecznych lub nowych potrzeb, podjęcie 

działań korygujących i wszelkich prac mających na celu aktualizację obowiązującej strategii. 
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W celu skutecznego i sprawnego opracowywania raportu monitoringowego, Wójt 

Gminy może powołać zespół zadaniowy, w skład którego wejdą przedstawiciele podmiotów 

realizujących strategię i współdziałających w jej realizacji, w tym pracownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Do oceny stopnia wdrożenia strategii zostaną wykorzystane przedstawione poniżej 

wskaźniki monitoringowe. W większości są one dostępne w zbiorach statystyki publicznej oraz 

w zasobach informacyjnych podmiotów realizujących strategię i współdziałających w jej 

realizacji.  

Przygotowany zestaw wskaźników monitoringowych ma charakter otwarty, co 

oznacza, że w trakcie wdrażania strategii, może być on zmodyfikowany, w tym poszerzony 

o nowe wskaźniki, które w odpowiedni sposób będą charakteryzowały przebieg realizacji 

zapisów strategicznych. 

 

Cel strategiczny 1.: 

▪ liczba rodzin objętych pracą socjalną, 

▪ liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

▪ liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad, 

▪ liczba dzieci objętych opieką przedszkolną, 

▪ liczba dzieci do lat 3. objętych opieką, 

▪ liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich 

ramach opieką, 

▪ liczba uczniów objętych stypendiami socjalnymi i zasiłkami szkolnymi, 

▪ liczba wolontariuszy wśród dzieci i młodzieży, 

▪ liczba opracowywanych i realizowanych programów i projektów na rzecz rodziny i dziecka 

oraz liczba osób nimi objętych, 

▪ liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny, 

▪ liczba osób ubogich, bezrobotnych i bezdomnych objętych pracą socjalną, 

▪ liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu ubóstwa, 

bezrobocia i bezdomności, 

▪ liczba rodzin objętych wsparciem w postaci świadczeń pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz w formie dodatków mieszkaniowych 

i dodatku energetycznego, 
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▪ liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem,  

▪ liczba dzieci objętych dożywianiem, 

▪ liczba osób z gminy objętych wsparciem w ramach gminnego centrum rozwoju, 

▪ liczba nowych inwestorów, 

▪ liczba podmiotów gospodarczych, 

▪ liczba podmiotów ekonomii społecznej, 

▪ wielkość stopy bezrobocia, 

▪ liczba osób bezrobotnych w gminie, w tym liczba osób objętych przez Powiatowy Urząd 

Pracy różnymi formami wsparcia, 

▪ liczba osób objętych gorącym posiłkiem, 

▪ liczba opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz liczba 

osób nimi objętych, 

▪ liczba mieszkań chronionych oraz liczba osób z nich korzystających, 

▪ liczba osób bezdomnych, którym zapewniono schronienie, 

▪ liczba programów i projektów na rzecz zagrożonych i dotkniętych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym, 

▪ liczba nowych mieszkań komunalnych, w tym socjalnych, 

▪ liczba osób objętych pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną, 

▪ liczba osób objętych pomocą w ramach punktu konsultacyjnego, 

▪ liczba rodzin objętych wsparciem psychologicznym, prawnym oraz z systemu pomocy 

społecznej z powodu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

▪ liczba grup samopomocowych oraz liczba osób objętych w ich ramach wsparciem, 

▪ liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz liczba osób objętych w ich 

ramach opieką, 

▪ liczba udzielonych porad i przeprowadzonych interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

▪ liczba osób objętych oddziaływaniem gminnego zespołu interdyscyplinarnego, 

▪ liczba osób umieszczonych w ośrodkach wsparcia, w tym liczba osób objętych wsparciem 

w ramach ośrodka interwencji kryzysowej, 

▪ liczba osób skierowanych do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 
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Cel strategiczny 2.: 

▪ liczba osób w wieku poprodukcyjnym i ich udział w ogóle mieszkańców, 

▪ liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

▪ liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną, 

▪ liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pomocą społeczną, 

▪ liczba osób objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi, 

▪ liczba osób korzystających z klubu seniora, 

▪ liczba osób objętych wsparciem w ramach dziennego domu pobytu, 

▪ liczba obiektów, w których zlikwidowano bariery, 

▪ liczba osób objętych usługami rehabilitacyjnymi, w tym liczba osób korzystających 

z warsztatów terapii zajęciowej, 

▪ liczba nowo utworzonych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

▪ liczba klas integracyjnych oraz liczba dzieci do nich uczęszczających, 

▪ liczba osób z gminy objętych całodobową opieką w domach pomocy społecznej, 

▪ liczba osób z gminy korzystających z ośrodków wsparcia dziennego poza gminą, 

▪ liczba wolontariuszy wspierających osoby starsze i niepełnosprawne. 

 

Cel strategiczny 3.: 

▪ liczba przedsięwzięć w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i edukacji 

prozdrowotnej, 

▪ liczba osób objętych świadczeniami zdrowotnymi, 

▪ liczba opracowanych i realizowanych programów zdrowotnych oraz liczba osób nimi 

objętych, 

▪ liczba popełnionych i wykrytych przestępstw, 

▪ liczba przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, 

▪ liczba zrealizowanych inwestycji w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

Cel strategiczny 4.: 

▪ liczba szkoleń, w których uczestniczyła kadra pomocy społecznej, 

▪ liczba warsztatów dotyczących wypalenia zawodowego, w których brali udział pracownicy 

OPS-u, 
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▪ liczba pracowników OPS-u, w tym liczba pracowników socjalnych i specjalistów, 

▪ liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych przez nich wsparciem, 

▪ liczba opracowywanych i realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy 

zewnętrznych, 

▪ liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, 

▪ liczba wspieranych przez samorząd gminy organizacji pozarządowych, 

▪ liczba wolontariuszy. 
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