
UCHWAŁA NR XXIV.193.2021 
RADY GMINY IZBICKO 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) oraz art.  17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 i 2369) Rada  Gminy  Izbicko uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się gminna strategię rozwiązywania problemów społecznych stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie ustawy powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Andrzej Kapica 
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Wstęp 

 

Podstawę prawną niniejszej Strategii stanowią art. 16 b, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym gmina i powiat opracowują  

i realizują strategię rozwiązywania problemów społecznych. Do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn.zm.).  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2030 jest 

wieloletnim dokumentem programowym, który ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa 

społecznego mieszkańców Gminy Izbicko a w szczególności grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Przyjęcie przez samorząd Gminy Izbicko Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych ma istotne znaczenie dla realizacji lokalnej polityki społecznej.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie  

i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi 

w szerszym obszarze polityki społecznej między innymi jak: edukacja, polityka zdrowotna, 

bezpieczeństwo publiczne, pomoc niepełnosprawnym, pomoc osobom starszym i samotnym, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu, polityka równego statusu kobiet i mężczyzn.  

Działania będą kierowane głównie do środowisk, które pozostają na marginesie życia 

społecznego, wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym zjawiskiem.  

Pogłębiające się zjawisko wykluczenia osób starszych, samotnych  

i niepełnosprawnych związane jest z problemami egzystencjalnymi, z niedostatkiem 

materialnym, uzależnieniami a nawet przemocą w rodzinie, to trudne problemy społeczne, 

które stoją do rozwiązania przed władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocy 

społecznej na poziomie lokalnym. Od skuteczności ich rozwiązywania zależy funkcjonowanie 

wspólnoty samorządowej, jaką stanowi Gmina.  

Systemowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny powoduje, że dysfunkcje 

mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych 

osób. Stąd, pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, 

podejmuje się także pracę z całą rodziną. W szczególności jeżeli chodzi o osoby starsze  
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i nieporadne, gdzie istotną rolę pełni wsparcie rodziny oraz w wypadku jej braku wsparcie 

instytucjonalne. 

Nie możemy również zapominać, że praca z ludźmi jest bardzo trudna, gdyż jest  

to praca na ludzkich emocjach wymagająca dużej empatii, wrażliwości i wyrozumiałości.  

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030 jest dokumentem 

wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Gminy 

Izbicko odpowiedniej jakości życia i zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb,  

w szczególności seniorom społeczności lokalnej.  

Działania zawarte w strategii będą kierowane głównie ku środowiskom, które 

pozostają na marginesie życia społecznego, są wykluczone społecznie lub zagrożone tym 

zjawiskiem. 

 Koordynatorem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku. 

 

Podstawa prawna: 

 

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Izbicko odpowiada 

właściwym przepisom prawnym: 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

 ( Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

( Dz. U. z 2020 poz. 821 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

 ( Dz. U. z 2020 poz. 218 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych 

 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1705); 

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

( Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

( Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

( Dz. U. z 2020 poz. 326 z późn.zm.); 
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 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

( Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn.zm.); 

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

 ( Dz. U. z 2020 poz. 808 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym  

( Dz. U. 2020 r. 176 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

( Dz. U. z 2020 poz. 685 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

( Dz. U. z 2020,  poz. 53 z późn.zm.) 

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

ze środków publicznych  

( Dz. U. z 2020 poz. 1398 z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

 ( Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn.zm.); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn,zm); 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29 lipca 2005 r.  

(Dz.U. z 2005 r. poz. 2050 z późn.zm); 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.); 

 Ustanowienie programu "Dobry start", Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 

2018 r. Na podstawie art. 187a ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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Gmina Izbicko 

 

I  Charakterystyka zagadnień społecznych 

 

Gmina Izbicko położona jest na południowo-wschodnim krańcu Niziny Śląskiej  

w połowie odległości pomiędzy Opolem i Strzelcami Opolskimi (18 km do Opola, 13 km do 

Strzelec Op.). Południowa część gminy sięga wzniesienia Góry Chełmskiej (Góry Św. Anny), 

północna styka się z pasmem borów Stobrawsko-Turawskich. Gmina  leży  na pograniczu  

dwóch  regionów  fizyczno-geograficznych: Niziny  Śląskiej  (mezoregion Równina Opolska 

- część  północna gminy) i Wyżyny Śląskiej (mezoregion masyw  Chełmu  - część 

południowa) oraz  w całości  w dorzeczu  II rzędu  Małej Panwi, prawostronnego dopływu 

Odry. Izbicko jest jedną z mniejszych gmin Opolszczyzny (84,3 km2), w 11 sołectwach 

zlokalizowanych na jej terenie mieszka  5475 osób ( dane na 31.12.2020 r.). Sołectwa Gminy 

Izbicko: Borycz, Grabów, Izbicko, Krośnica, Ligota Czamborowa, Otmice, Poznowice, 

Siedlec, Sprzęcice, Suchodaniec i Utrata. Gmina Izbicko graniczy  

z następującymi gminami: od zachodu z Tarnowem Opolskim, od północy z gminą 

Chrząstowice, od wschodu ze Strzelcami Op., od południa z Gogolinem. 

Ilość osób w poszczególnych sołectwach 

Tabela nr 1  

Borycz 397 

Grabów 82 

Izbicko 1144 

Krośnica 912 

Ligota Czamborowa 469 

Otmice 1159 

Poznowice  319 

Siedlec 394 

Sprzęcice  117 

Suchodaniec  482 

Razem ludność gminy                      5475 
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 Ludność Gminy Izbicko 

 Sytuacja demograficzna. 

 Spośród 5475 mieszkańców gminy Izbicko znikomy procent (ok. 0.4 %) zameldowana 

jest na terenie gminy czasowo. W świetle danych zgromadzonych podczas spisu 

powszechnego mieszkańcy gminy Izbicko zadeklarowali przynależność do 3 grup 

narodowościowych. Dominującą liczebnie grupę stanowią osoby deklarujące narodowość 

śląską. Mniej liczne grupy tworzą mieszkańcy narodowości niemieckiej i polskiej.  Dane  

z listopada 2020 r. pokazują, że na terenie gminy Izbicko struktura płci przedstawia się 

następująco:   

 Wiek produkcyjny kobiet i mężczyzn 

 
Tabela nr 2 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Kobiety 2161 2153 2153 2148 2120 

Mężczyźni 2342 2350 2358 2356 2361 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego w Izbicku 

 

Z danych przedstawionych powyżej w tabeli wynika, że maleje liczba kobiet w latach 2016 - 

2020, natomiast nieznacznie wzrasta liczba mężczyzn. 

 

 Liczba urodzeń i zgonów w latach 2016 – 2020 
 Wykres nr 2 

chłopcy w wieku 
od 0 - 7 lat

24%

chłopcy w wieku 
od 8 - 18 lat

29%

dziewczynki w 
wieku od 0 -7 lat

21%

dziewczynki w 
wieku od 8-18 lat

26%

podział wiekowy dzieci na rok 2020

   Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Izbicku 
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 Niekorzystne zmiany demograficzne w Polsce postępują. Mają one wpływ na 

wszystko - społeczeństwo, gospodarkę, czy kulturę. Jak podkreśla GUS, od około 30 lat 

utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej – niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej 

zastępowalności pokoleń.  

Liczba urodzeń w oczywisty sposób zależy od liczby kobiet, które mogą być matkami. 

A tych, w wieku od 25 do 35 lat, jest coraz mniej. To, co obserwujemy dziś, jest 

konsekwencją sytuacji demograficznej w Polsce sprzed trzech dekad. Wtedy urodziło się 

mniej dzieci, czyli dzisiejszych potencjalnych matek, a więc i teraz siłą rzeczy będzie się 

rodzić mniej dzieci. 

W gminie Izbicko, tak jak w całym kraju utrzymuje się trend spadku urodzeń  

i wzrostu liczby zgonów, co pokazuje poniższy wykres. 

Wykres nr 1 

 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Izbicku 

 

 Przyrost naturalny to różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów w 

danym okresie. Przyjmuje się, iż współczynnik dzietności między 2,10 ÷ 2,15 jest poziomem 

zapewniającym zastępowalność pokoleń, zatem w Gminie Izbicko jest to niepokojący sygnał. 

Liczba zawartych małżeństw w Gminie Izbicko 

 
tabela nr3 

2016 2017 2018 2019 2020 

20 35 34 24 19 
Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Izbicku 
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 Negatywne prognozy sytuacji demograficznej to spadek zawieranych małżeństw, 

spadek przyrostu naturalnego, spadek dzietności kobiet oraz postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa. 

 Starzenie się społeczeństwa stawia wiele wyzwań przed polityką społeczną państw. 

Potrzebne są nakłady na opiekę zdrowotną osób starszych, zapewnienie im odpowiednich 

standardów życia. Zmniejszenie liczby urodzeń powoduje, iż coraz mniej osób będzie 

pracowało na przyszłe świadczenia (np. renty, emerytury). 

 Konieczne jest również podjęcie kroków prowadzących do aktywności seniorów  

w różnych dziedzinach życia – ułatwienie dostępu do kultury, do nowych rozwiązań 

technologicznych, włączenie w działania społeczne czy obywatelskie. 

 

 Zajęcia ludności. 

Gminę Izbicko określano jako gminę rolniczą, jednak na przestrzeni ostatnich lat 

równolegle rozwinęło się rzemiosło i sfera usług na terenie gminy oraz wzrosła liczba osób 

podejmujących prace wymagających wyższych kwalifikacji, w większości przypadków poza 

terenem gminy Izbicko. Procesowi temu sprzyja widoczny wzrost poziomu wykształcenia  

i kwalifikacji przede wszystkim młodszej generacji mieszkańców. Z racji migracji 

zarobkowej osób obojga płci w wieku produkcyjnym i migracji edukacyjnej młodzieży  

w wieku studenckim, w przypadku Gminy Izbicko trudno oszacować skalę bezrobocia.  

 

 Warunki socjalne. 

 

W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał decyzją świadczenie pieniężne  

74 osobom, w tym liczba członków rodzin wynosiła 114 osób na łączną kwotę 206 587 zł.,  

w tym zasiłki stałe - 14 świadczeń na kwotę 87 367 zł, celowe - 37 świadczeń na kwotę 

31 576 zł, okresowe - 8 świadczeń na kwotę 12 918 zł. Świadczeń niepieniężne w tym usługi 

opiekuńcze - 11 świadczeń na kwotę 61 379 zł, schronienie - 1 świadczenie na kwotę 4 560 

zł, posiłek dla dzieci w szkole i przedszkolu - 24 świadczenia na kwotę 2 712 zł oraz pobyty 

w domach pomocy społecznej – 12 świadczeń na kwotę 280 952 zł. 

Powody udzielania pomocy i wsparcia to:  

 alkoholizm 3 rodzin (w tym 14 osoby),  

 bezdomność 4 osoby, 
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 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -  4 rodziny wielodzietne  

(w tym 18 osób),   

 bezrobocie 23 rodziny (w tym 40 osób),  

 długotrwała lub ciężka choroba 30 rodzin (w tym 46 osób), 

  niepełnosprawność 22 rodzin (w tym 33 osób),  

 potrzeba ochrony macierzyństwa 6 rodzin  (w tym 36 osób),  

 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego  

3 rodziny (4 osoby w rodzinie),  

 ubóstwo 31 rodzin (w tym 63 osoby),  

 kontraktem socjalnym w roku 2020 było objętych 3 osób 

 pracą socjalną objęte były wszystkie osoby korzystające z usług Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Izbicku  

 

 Z powyższych danych wynika, że najpoważniejszą trudnością jest ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba, głównie dotykająca osoby starsze i niepełnosprawne oraz 

bezrobocie. Niskie dochody są głównym powodem zgłaszania się w celu uzyskania pomocy 

finansowej.  

Kolejną formą wsparcia w rodzinie jest opieka asystenta rodziny, który w 2020 r. miał 

pod swoją opieką 10 rodzin z terenu naszej Gminy. Asystentura polega na 

zindywidualizowanej pracy z rodziną, która ma na celu jej usamodzielnienie się. Asystent 

rodziny wspiera rodzinę, uczy jak pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki 

i wychowania dzieci, tak aby ich środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu  

i prawidłowemu rozwojowi. W rodzinach objętych wsparciem asystenta odnotowano 

następujące problemy: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; nieumiejętność  

w gospodarowaniu środkami finansowymi; ubóstwo i bezrobocie; przemoc; alkoholizm oraz 

trudności w prowadzeniu gospodarstwa. 

Asystent rodziny współpracuje również z rodzicami biologicznymi, których dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej. 

W roku 2020 asystent rodziny współpracował z dwiema rodzinami biologicznymi, 

których dzieci przebywają w pieczy zastępczej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku w ramach pomocy rodzinom, osobom 

starszym i niepełnosprawnym podpisuje corocznie umowę z Bankiem Żywności  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na dostarczanie paczek 
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żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. Współpraca z Bankiem Żywności rozwija od 

kilku lat i jest prowadzona do nadal. Duże znaczenie dla osób potrzebujących, rozdawanie 

żywności miało i ma w czasie trwania pandemii, kiedy po zwolnieniu gospodarczym ludzie 

borykają się z różnymi problemami w tym utratą pracy zawodowej.  

Corocznie z Programu korzysta około 50-60 rodzin, w tym około 140-150 osób w tych 

rodzinach.  

Kwalifikacją i dystrybucją do w/w Programu zajmuje się tut. Ośrodek. 

 

 PIECZA ZASTĘPCZA 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku realizuje także zadania wynikające z ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r,. 

poz. 821 z późn.zm.).W 2020 r. udzielono świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 

jedenaścioro dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej – utworzonej przez 

małżonków lub osobę nie pozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi 

(dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka oraz dwoje dzieci umieszczonych  

w rodzinie zastępczej niezawodowej  (niespokrewnionej) – utworzonej przez małżonków lub 

osobę niepozostającą w związku małżeńskim nie będących wstępnymi lub rodzeństwem 

dziecka. Jedno dziecko znajduje się w pieczy zastępczej instytucjonalnej, tj. w ośrodku 

szkolno-wychowawczym. Na przestrzeni ostatnich lat liczba dzieci objętych pieczą zastępczą 

w Gminie Izbicko znacznie wzrosła.  

 Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form 

pomocy rodzicom dziecka, chyba, że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie 

pieczy zastępczej. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną 

umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do 

przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę 

i wychowanie w środowisku zastępczym. Objęcie dziecka taką formą pomocy następuje na 

okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości przez takiego podopiecznego. Osoba, 

która ją osiągnęła w okresie pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej za zgodą, 

odpowiednio, rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, pod 

warunkiem, że się uczy. 
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 UZALEŻNIENIA 

 

 Trudno jest oszacować skalę problemu uzależnień, gdyż znaczny odsetek osób 

dotkniętych omawianym problemem, jednak nie szuka wsparcia u profesjonalistów  

i w instytucjach pomocowych. Skalę tego problemu na terenie Gminy Izbicko przedstawia się 

na podstawie danych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku w roku 2017 

spotkała się 8 razy. Przeprowadzono 7 wywiadów dla potrzeb Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Biegli sądowi przeprowadzili 3 badania 

odnośnie uzależnienia. Złożono 7 wniosków do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego.  

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku 

spotkała się 8 razy. Biegli sądowi przeprowadzili 2 badania odnośnie uzależnienia. Wdano 2 

opinię odnośnie uzależnienia wydanej przez biegłych sądowych. Złożono 3 wnioski do Sądu 

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.  

 W roku 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała 

się 4 razy.. Biegli sądowi nie przeprowadzili żadnego badania odnośnie uzależnienia  

od alkoholu, w związku z pandemią COVID – 19. 

W ramach swoich zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Izbicku realizuje szereg zadań, które mają wpływać na prawidłowy rozwój dzieci  

i uświadamiać o szkodliwości uzależnień nie tylko od alkoholu ale też od innych substancji 

psychoaktywnych. 

W Szkołach odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z zakresu profilaktyki 

używania substancji psychoaktywnych oraz trening umiejętności społecznych.  

Organizowane są również spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców, gdzie 

w/w uzyskali normatywną wiedzę dotyczącą zachowań ryzykownych młodych ludzi oraz 

sposobów poradzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Poruszano również zagadnienia 

związane z zagrożeniem płynącym z niewłaściwie używanych multimediów.  

 Do grudnia 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych organizowano wiele ciekawych inicjatyw profilaktycznych. 

Prowadzone były trzy ogniska opiekuńczo – wychowawcze w: Boryczy, Siedlcu  

i w Poznowicach. W następnych miesiącach zawieszono tą działalność, ponieważ nastąpił 

wzrost zachorowań na COPVID-19. 
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W ramach promocji sportu i zdrowego stylu życia z Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Izbicku są dofinansowania do organizacji Finału Powiatowego  

i Krajowego XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.  

 Dofinansowywane są wycieczki, półkolonie i kolonie dla dzieci zagrożonych 

wykluczeniem z powodu alkoholizmu lub innych uzależnień swoich rodziców. 

Prowadzonych jest jeszcze wiele innych działań, takich jak pogadanki w szkołach, 

dofinansowania do zawodów sportowych, wyjazdów na baseny itp., dzięki którym jest 

propagowany zdrowy styl życia. Niestety w roku 2020 wiele z tych inicjatyw wstrzymano  

w wyniku wybuchu pandemii. 

Na terenie Gminy Izbicko znajduje się punkt konsultacyjny w Izbicku, zatem dostępna 

jest pomoc konsultacyjna w zakresie terapii uzależnień, w/w punkcie można również uzyskać 

pomoc psychologiczną. 

 

 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku  

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1) niepełnosprawnemu dziecku; 

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) osobie, która ukończyła 75 lat. 

4) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. 

roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas 

nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia  

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo 

do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
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Wykres nr 3 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku 

Z powyższej tabeli wynika, że w Gminie Izbicko przewyższa znaczy stopień 

niepełnosprawności, który utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, tj. w 2016 

roku było 66 osób, w 2017 r. były 64 osoby, 2018 r. było 81 osób, w 2019 r. było 67 osób, 

natomiast w 2020 r. było 71 osób, ze znacznym stopnień niepełnosprawności.  

W kwestii niepełnosprawności dzieci sytuacja wygląda podobnie, czyli ilość dzieci  

z orzeczeniem o niepełnosprawności jest na przestrzeni roku 2016 i 2020 mniej więcej na tym 

samym poziomie.  

Kolejną grupę stanowią osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności  

w stopniu umiarkowanym. Tendencja na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na podobnym 

poziomie. 

Z wykresu wynika, że osób, które ukończyły 75 lat nieznacznie przybywa z każdym 

rokiem, ponieważ może mieć to związek ze starzeniem się społeczeństwa. 

W wypełnianiu obowiązku opieki nad mieszkańcami istotną rolę odgrywa 

współfinansowana przez gminę stacja Caritas  Diecezji Opolskiej. Obejmuje opieką  

pielęgniarską w środowisku domowym wszystkich  wymagających pomocy. Świadczone są 

usługi zabiegowe, higieniczne, pielęgniarsko – diagnostyczne.  

Omawiając warunki socjalne należy wspomnieć o funkcjonującej sieci przedszkoli  

i szkół, które są dostosowane do uczniów niepełnosprawnych na Gminy Izbicko. 
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 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym, które finansuje budżet państwa.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku realizuje takie zadania wynikające z Ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111   

z późn.zm.).  

W powyższym okresie wydano w sprawach świadczeń rodzinnych 220 decyzji  

( dotyczyły one ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych, a także uchylenie decyzji przyznających świadczenia na skutek zmian w sytuacji 

rodzinnej bądź dochodowej osób je otrzymujących ).  

 

Formy i kwoty świadczeń rodzinnych. 

 
tabela nr 4 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

 

KWOTA ŚWIADCZENIA 

Zasiłek rodzinny 

 

Zasiłek rodzinny 

95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia 

124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

od 5 do 18 lat 

135,00 zł miesięcznie na dziecko, które 

ukończyło 18 rok życia 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

Urodzenia dziecka 1000,00 zł jednorazowo 

Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 

400,00 zł miesięcznie 

Samotnego wychowania dziecka 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 

niż 386,00 zł 

Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

95,00 zł  miesięcznie na  trzecie i następne 

dziecko, które jest uprawione do zasiłku 

rodzinnego 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego 

90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 lat 

110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia 

Rozpoczęcia roku szkolnego  100,00 zł  jednorazowo 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

Zamieszkanie w miejscowości w której 

znajduje się szkoła 

113,00 zł miesięcznie na dziecko 

Dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania do 

miejscowości w której znajduje się szkoła 

69,00 zł miesięcznie na dziecko 

 

Świadczenia opiekuńcze 

Zasiłek pielęgnacyjny 215,84 zł miesięcznie 

Świadczenie pielęgnacyjne 1971,00 zł miesięcznie  

Specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00 zł miesięczne 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
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Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia 

dziecka 

1000,00 zł jednorazowo 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku 

 

Od stycznia 2016 r. funkcjonuje forma pomocy -  świadczenie rodzicielskie. Jest będzie 

wypłacane w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia 

jednego dziecka przy jednym porodzie ( 65 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci 

przy jednym porodzie). Świadczenie te przysługuje od dnia porodu i należy się min.  

studentom, osobom którym nie należy się zasiłek macierzyński, osobom bezrobotnym i tym 

które pracuje na umowę o dzieło.  

  W zasiłkach rodzinnych nadal funkcjonuje reguła "złotówka za złotówkę", wychodzi 

ona naprzeciw rodzinom, których dochód przekroczył wymagane ustawą o świadczeniach 

rodzinnych kryterium. Dzięki niej rodzice otrzymujący zasiłek rodzinny wraz z dodatkami po 

uzyskaniu przez członków rodziny dochodu powodującego przekroczenie ustawowego 

kryterium nie tracą prawa do świadczeń i mogą nadal je otrzymywać. Świadczenia wypłacane 

są wówczas w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu rodziny otrzymywanego 

ponad kryterium dochodowe. Wysokość świadczeń jest zatem pomniejszona o kwotę 

„przekroczenia kryterium dochodowego” pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. 

 

 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 + 

Świadczenie wychowawcze opiera się na ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn.zm.). 

 Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program 

wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji 

materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki 

budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 

roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.  

 Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy 

główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, 

inwestycja w rodzinę. 

 Program "Rodzina 500+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą 

finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. 
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 W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje 

świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 

życia. 

  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 

roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, 

bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

 Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich 

polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki 

państwa wobec rodzin. 

 Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci wprowadziły również zmiany w okresie ustalania  prawa do 

świadczenia wychowawczego. 

 Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. 

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny 

okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku. 

 Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. 

będzie złożenie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy 

złożyć do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę 

organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń). 

  

 tabela nr 

Rok Liczba świadczeń łącznie W tym koordynacja 

2016 3 557 220 

2017 5 565 1 040 

2018 5 752 1 048 

2019 7 828 1 513 

2020 10 221 2 104 

             Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku 

 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 

świadczeniowy rozpoczynający się  1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 
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2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za 

pośrednictwem poczty. 

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć: 

 za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie 

https://empatia.mpips.gov.pl/, 

 przez bankowość elektroniczną oraz 

 portal PUE ZUS. 

 

 ŚWIADCZENIE "DOBRY START" 

   W maju 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start". Nowe 

świadczenie przysługuje jednorazowo, w kwocie 300zł, należnych z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego przez dziecko do ukończenia przez nie 20 roku życia (w przypadku 

niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia). 

 

Liczba wypłaconych świadczeń – na taką liczbę dzieci zostało wypłacone świadczenie 

500 plus w latach 2018 - 2020 

 
Wykres nr 4 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku 
 

-2018 r. – 565 

-2019 r. – 594 

-2020 r.– 587 
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 Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz 

przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Punktach 

Przyjmowania Wniosków – wykaz punktów. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.  

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie 

nie później niż 30 września. 

 W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały 

maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę 

świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja 

wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września. 

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia 

zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one 

wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach 

nienależnie pobranych świadczeń. 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu 

do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. 

 

 BEZROBOCIE 

 Pojęcie „bezrobotnego” oznacza ogólnie osobę niezatrudnioną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do 

podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).W Polsce bardzo 

rozbudowaną i szczegółową definicję terminu „bezrobotny” podaje w art. 2 ust. 1 pkt. 

2 ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Międzynarodowa Organizacja 

Pracy za bezrobotnego uznaje osobę w wieku 15–74 lat, która jednocześnie spełnia trzy 

warunki: w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą, aktywnie poszukiwała pracy 

i była gotowa podjąć pracę w badanym tygodniu lub następnym. Za bezrobotnego uważa 

również osobę, która nie poszukiwała pracy, ponieważ miała pracę zapewnioną i oczekiwała 

na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz była gotowa ją podjąć. 

 Długotrwale bezrobotnym jest osoba pozostająca bez pracy przez co najmniej 12 

miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Stopa bezrobocia to liczba bezrobotnych podzielona 

przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są 

przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus 

niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach). Natomiast do 
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aktywnych zawodowo cywilów nie wlicza się pracowników wojska, policji oraz służb 

ochrony państwa. Osoby bezrobotne i pracujące są określane jako aktywne zawodowo i 

przeciwstawiane biernym zawodowo. Stopa bezrobocia nie jest precyzyjną miarą zjawiska. 

Jej wysokość zależy bowiem od arbitralnie przyjmowanych kryteriów prawnych. Te różnią 

się w zależności od państwa, jak i w czasie. Można temu zaradzić na kilka sposobów, np. 

ustalając międzynarodowe standardy mierzenia bezrobocia, bądź też używając innych 

mierników takich jak stosunek liczby zatrudnionych do ludności w wieku ekonomicznie 

czynnym. 

 Kształtowanie się bezrobocia w Gminie Izbicko liczby bezrobotnych na przełomie lat 

2016-2020  

 
tabela nr 5 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 30.11.2020 

79 81 95 78 89 

Źródło: dane Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 

 

 Bezrobocie w gminie Izbicko utrzymuje się na podobnym poziomie. Zachodzi 

prawdopodobieństwo, że zjawisko byłoby niższe gdyby nie wystąpienie w kraju pandemii 

SARS COVID-19. 

 

 Bezrobotni zarejestrowani ogółem według wieku w poszczególnych latach z gminy 

Izbicko w latach 2016 - 2020. 

 
tabela nr 6 

 

 

 

18-25 lat 

 

 26-50 lat 

 

Powyżej 50 lat 

 

2016 r. 

 

16 

 

29 

 

26 

 

2017 r. 

 

14 

 

25 

 

27 

 

2018 r. 

 

15 

 

35 

 

29 

 

2019 r. 

 

10 

 

19 

 

34 

 

2020 r. 

 

10 

 

25 

 

31 

Źródło: dane Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich 
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 Powyższe zestawienie ukazuje, że spada bezrobocie wśród grupy 18 – 25 lata, 

podobną tendencję spadkową wykazano w grupie 26-50 do roku 2020 r., gdzie bezrobocie 

wzrosło, być może przyczyną tego stanu jest sytuacja pandemiczna w Polsce. 

 W ostatniej grupie stopa bezrobocia utrzymuje się na podobnym poziomie, chociaż  

w latach 2019 - 2020 odnotowano niewielki wzrost. 

 Sytuacja bezrobotnych nieco się poprawia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych  

z roku na rok maleje. Stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2020 wyniosła 6,3 %, co 

przekłada się na stopę bezrobocia w całym kraju, także w gminie Izbicko. 

Struktura bezrobocia w gminie Izbicko na przełomie lat 2016-2020 

 
tabela nr 7 

 30.11.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r. 

Nowe osoby 

zarejestrowane 

5 13 22 12 18 

w

 tym: 

mężczyźni 3 7 9 5 5 

kobiety 2 6 13 7 13 

Liczba 

bezrobotnych ogółem 

89 78 95 81 79 

w

 tym: 

mężczyźni 37 30 32 32 28 

kobiety 52 48 63 49 51 

Liczba bezrobotnych 

z prawem do zasiłku 

17 9 13 8 10 

Liczba bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku 

72 69 82 73 69 

Do 12 m-cy po 

ukończeniu nauki 

ogółem 

6 3 2 4 7 

Do 25 roku życia 

ogółem 

10 10 15 14 16 

 

Powyżej 50 roku 

życia ogółem 

 

 

31 

 

34 

 

29 

 

27 

 

26 

Kobiety, które nie 

podejmują 

zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka 

 

19 

 

19 

 

16 

 

12 

 

16 

Niepełnosprawność 5 5 7 6 3 
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ogółem 

Poszukujący pracy 7 7 9 13 12 

Źródło: Opracowanie własne Ośrodka Pomocy Społecznej  w Izbicku, na podstawie statystyk z Powiatowego 

Urzędu Pracy 

 

 Liczba osób bezrobotnych w gminie Izbicko na koniec listopada 2020 r. wynosiła 89 

osób. W porównaniu  rokiem 2016 był to spadek o 10 osób. Niewiele wzrosła liczba osób  

z prawem do zasiłku w 2020 r. - 72 osoby, w analogicznym okresie 2016 r. było to 69 osób. 

 Przedstawiając strukturę płci wśród zarejestrowanych nieznaczna przewaga kobiet.  

 Wkładem w poprawę sytuacji jest m.in. dobra współpraca instytucji: Urzędu Gminy  

w Izbicku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Strzelcach Op. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku wykorzystując możliwości 

programów aktywizacji zawodowej i społecznej, dla osób korzystających z pomocy 

społecznej organizuje (we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy) prace społecznie 

użyteczne. Z roku na rok jedna k zmniejsza się ilość osób chętnych do udziału w pracach 

społeczno-użytecznych, co może świadczyć o poprawie na rynku pracy i mniejszym 

zapotrzebowaniu na prace sezonowe. 

 

 

 Migracja zarobkowa 

  

 Dane pozyskane z ekspertyzy wykonane na zlecenie Obserwatorium Integracji 

Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wykazują, że na tle 

Opolszczyzny, obszar strzelecki charakteryzuje się dużą aktywnością zawodową 

mieszkańców zarówno w kraju, jak i za granicą, ale też zauważa się powroty z migracji 

zarobkowej. Osoby te podejmują po powrocie pracę lub rozpoczynają aktywność 

gospodarczą.  

 Badania Urzędu Statystycznego w Opolu pokazują, że Gmina Izbicko wyróżnia się 

dodatnim saldem dojazdów  do pracy  tzn. więcej osób dojeżdża do pracy, niż wyjeżdża  

z naszego terenu podejmować pracę w innych gminach. Czynnikiem zmuszającym młodzież 

do wyjazdu z regionu może się stać wysokie ale niedostosowane do potrzeb lokalnych 

rynków pracy wykształcenia zmuszające do poszukiwania pracy poza miejscem 

zamieszkania. 

 Z kraju wyjeżdżają nadal osoby młode, zaraz po szkole oraz rolnicy w różnym wieku.  

Migracje powodują  niedobory w niektórych branżach i zawodach co jest powodem 
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konieczności importu pracowników spoza regionu, a nawet kraju. Najczęściej do pracy  

w gminie Izbicko pozyskiwani są pracownicy z Ukrainy. 

 Migracje zarobkowe za granicę poprzez zmniejszoną aktywność zarobkową w kraju 

wiążą się ze zmniejszeniem wpływów do budżetu samorządu terytorialnego wynikających  

z mniejszych kwot płaconego w Polsce podatku dochodowego.  

 Oprócz skutków ekonomicznych migrację zawsze niosą za sobą  określone skutki 

społeczne, też negatywne: długotrwała rozłąka, problemy z wychowaniem dzieci – 

eurosieroctwo, rozluźnienie więzi rodzinnych i inne.  Wywierają negatywny wpływ  

na funkcjonowanie wielu rodzin, dochodzi do rozpadów rodzin albo też pozostawienia osób 

starszych, chorych bez opieki. Plusem jest wysoki poziom dobrobytu materialnego, możliwa 

jest edukacja dzieci poza miejscem zamieszkania. Zjawisko migracji pozytywnie wpływa 

także na wygląd wsi, ponieważ ludzie mogą wówczas pozwolić sobie na remonty budynków  

i zagospodarowania posesji.  

 Należałoby podjąć działania, które nie pozwolą na dalszy odpływ ludności, z uwagi na 

starzejące się społeczeństwo i wyludnienie się młodzieży oraz dzieci. 

 

 

 

 Seniorzy i osoby niepełnosprawne 

 

W związku z powiększającą się populacją osób starszych, także niepełnosprawnych  

w przyszłości instytucje pomocowe staną przed problemem spełnienia oczekiwań osób 

starszych w społeczności lokalnej. W najbliższych latach prawdopodobnie będzie wzrastać 

zainteresowanie umiejscowieniem osób starszych, samotnych czy chorych w placówkach 

wyspecjalizowanych w opiece geriatrycznej, z uwagi na znaczny wzrost starzenia się 

społeczeństwa, zatem należy się pochylić nad problemami dotyczącymi zaspokojenia 

podstawowych potrzeb najstarszej grupy społeczeństwa. 

 W 2020 r. w Domach Pomocy Społecznej łącznie przebywało 12-tu podopiecznych  

z terenu Gminy Izbicko skierowanych przez tut. Ośrodek, na podstawie decyzji 

administracyjnych.  

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku współpracuje z : Domem Spokojnej 

Starości w Kamionku, Domem Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z Filią w Szymiszowie  

i Leśnicy oraz Domem Pomocy Społecznej w Namysłowie. 
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 Osoby i rodziny, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, ze względu na: wiek, niepełnosprawność, czy choroby mogą 

korzystać ze wsparcia usług opiekuńczych. W 2020 r. tego typu wsparcia udzielono 11 

osobom. Potrzeba zapewnienia opieki i godnych warunków bytowych osobom starszym  

i schorowanym będzie narastać, ze względu na ujemny przyrost naturalny oraz starzenie się 

społeczeństwa. Takie usługi świadczy w gminie Izbicko firma z którą podpisano umowę na 

świadczenie usług opiekuńczych z Tarnowa Opolskiego "Twoja opiekunka".  

 Ponadto Ośrodek pomocy Społecznej w Izbicku inicjuje rozdawanie paczek 

świątecznych dla osób starszych i niepełnoprawnych, w roku 2020 rozdano ich 218. 

 W latach 2016 -2020 były organizowane wigilie dla osób samotnych, które 

gromadziły corocznie około 100 osób. W roku 2020 z powodu pandemii wigilia dla osób 

samotnych nie odbyła się, ale idea ta będzie kontynuowana, kiedy znikną obostrzenia 

związane z COVID-19. 

 W związku z w/w pandemią objęto ochroną starszych i niepełnosprawnych 

mieszkańców gminy Izbicko, min. zainicjowano rozdawanie maseczek ochronnych. 

Uruchomiono również telefon dyżurujący czynny w każdy dzień, również w niedzielę  

i święta w godzinach od 7.30 do 19.00, na który mogą zgłaszać się osoby, który n. potrzebne 

jest wsparcie w postaci przyniesienia zakupów, pomocy w wykupieniu leków itd.  

 Obecnie wyznaczono koordynatora ds. szczepień, który będzie zbierał informacje  

i organizował transport dla osób starszych i niepełnosprawnych, żeby ułatwić tej grupie 

społecznej dotarcie do punktu szczepień na COVID-19. 

 

 Bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia 

 

 Dane uzyskane z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich świadczą  

o tym, że gmina Izbicko nadal należy do najbezpieczniejszych gmin w powiecie  

i województwie. Ograniczeniu przestępczości sprzyja współpraca społeczności lokalnej  

z policją, szczególnie z dzielnicowymi działającymi na terenie gminy. Wyraża się ona min. 

zgłaszaniem obserwowanych nieprawidłowych zdarzeń. Poczuciu bezpieczeństwa sprzyja 

także widoczna integracja mieszkańców wyrażająca się między innymi zainteresowaniem  

losem współobywateli. Policjanci wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Strzelce Op. 

realizują wiele działań w ramach programów i akcji prewencyjnych, np.:, „Bezpieczne 

wakacje”, „Prędkość”,  „Bezpieczny senior”, „Bądź widoczny świeć przykładem”  

"Bezpieczne ferie", "Bezpieczna droga do szkoły" i wiele innych. W ramach współpracy 
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realizowane są programy w placówkach oświatowych Gminy Izbicko z dziećmi i rodzicami,  

a także ze społecznością lokalną w świetlicach wiejskich np. w celu omówienia problemów 

przestępstw na szkodę osób starszych, czy też na festynach lub inicjatywach sportowych. 

Spotkania w 2020 r. z powodu koronawirusa były mocno ograniczone. 

Współpraca Policji z mieszkańcami jest oceniana na poziomie dobrym wprowadzono 

aplikację "Mapa zagrożeń i bezpieczeństwa", gdzie mieszkańcy anonimowo mogą zaznaczać 

miejsca, które według nich powinny być sprawdzone przez funkcjonariuszy Policji.  

 Narzędziem, które jest bardzo pomocne przy przeciwdziałaniu przemocy na terenie 

gminy Izbicko jest powołany Zespół Interdyscyplinarny.  

 Zespół Interdyscyplinarny w Izbicku działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. /Dz. U. z dnia 2020 r., poz. 218 z późn.zm./ oraz 

w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".  

 Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy 

różnych służb i dlatego w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izbicku wchodzą: 

1) Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich  

2) Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu  

3) Zespół Szkół Gminy Izbicko  

4) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED.-Izb”s. c. w Izbicku 

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicku 

6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 

7) Kuratorzy zawodowi (sądowi) 

W ramach procedury Niebieska Karta członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub 

grupy roboczej: 

1) udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie; 

2) podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; 

3) opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych; 

4) Zakończenie procedury następuje w przypadku: 

a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo 
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b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

 Sytuacja rodzinna osób objętych procedurą Niebieskiej Karty jest monitorowana przez 

pracowników socjalnych oraz Policję. 

Celem działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Izbicku zgodnie  

z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest połączenie działań poszczególnych 

instytucji, które obejmują rodziny dotknięte przemocą. Zadaniem tego organu jest również 

zapobieganie powstawaniu kryzysów, jakimi bezsprzecznie jest przemoc w rodzinie.  

Podmioty wszczynające procedurę Niebieskiej Karty 

 

tabela nr 8 

Rok 2017 2018 2019 I półrocze 

2020 

policja 10 13 16 4 

Pomoc 

społeczna 

____ 3 5 ____ 

oświata ____ ____ 2 ____ 

Ochrona 

zdrowia 

____ ____ ____ ____ 

GKRPA ____ ____ ____ ____ 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny w Izbicku  
 Ważnym elementem podejmowanych inicjatyw jest pomoc udzielana osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie, a także oddziaływanie na osoby stosujące przemoc poprzez 

programy korekcyjno – edukacyjne.  

 Najczęściej ofiarami przemocy w rodzinie są kobiety i dzieci, które nie potrafią 

same się obronić, bądź wstydzą się ujawnienia sytuacji domowej. Należy zauważyć,  

że również przepisy prawa nie do końca ułatwiają właściwe i skuteczne działanie instytucji  

i organizacji w walce z tym zjawiskiem. 
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tabela nr 9 

Rok 2017 2018 2019 I półrocze 

2020 

Liczba osób 

stosujących 

przemoc 

domową 

 

9 

 

15 

 

20 

 

3 

w tym Kobiety 1 6 3  

mężczyźni 8 9 16 3 

dzieci do 18 r.ż. _____ _____ 1 _____ 

Liczba osób 

doznających 

przemocy 

domowej 

ogółem 

 

10 

 

16 

 

19 

 

5 

w tym kobiety 7 11 12 2 

mężczyźni _____ 3 4 2 

dzieci do 18 r.ż. 3 2 3 1 

Źródło: Zespół Interdyscyplinarny w Izbicku 

 

Od 30 listopada 2020 r. obowiązuje nowa procedura szybkiego reagowania wobec 

sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby 

dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie 

dla życia lub zdrowia domowników. 

     Poszerzony został katalog postępowań nieprocesowych o postępowanie nieprocesowe  

w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie 

zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do 

mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Jest to kolejna nowa regulacja w procedurze 

cywilnej. 

 Nowa procedura w kpc  zawiera rozwiązania szczególne, które różnią to postępowanie 

od innych postępowań nieprocesowych, kładąc duży nacisk zwłaszcza na szybkość 

rozpoznania spraw do niego skierowanych. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli członek 

rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu 

przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba 

dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Sąd 

rozpoznaje sprawę w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu 

nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna 
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odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku. Staje się ono wykonalne 

z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności 

 

 Gospodarka 

 Rolnictwo 

 Gmina Izbicko jest gminą o charakterze rolniczym. Użytkowanie gruntów w Gminie 

przedstawia się następująco: 

- użytki rolne wynoszą 4735 ha, co stanowi 56,2 % powierzchni gminy, w tym: grunty orne – 

3356 ha, czyli 39,81 % powierzchni gminy 

Łąki – 786 ha,  (9,32 %) 

Pastwiska – 218 ha (2,59 %) 

Sady – 15 ha (0,18 %) 

- lasy i grunty leśne wynoszą 3272 ha , co daje 38,8 % powierzchni gminy 

- pozostałe grunty i nieużytki zajmują obszar 430 ha, co stanowi 5 % powierzchni gminy.  

Warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi rolnictwa, natomiast warunki glebowe są mało 

korzystne na tym obszarze. Występują gleby brunatne, średniej jakości z klas IV i V.  

Widoczne stały się zmiany dotyczące nie tyle areału upraw, co sposobu gospodarowania. 

Zmniejszyła się wyraźnie liczba gospodarstw rolnych, przestały istnieć gospodarstwa 

państwowe i spółdzielcze,  ich miejsce zajęły wyspecjalizowane gospodarstwa rodzinne 

dysponujące przeciętnie areałem 20 – 50 ha.  

W środkowej i południowej części gminy dominuje produkcja roślinna. W strukturze 

gospodarstw północnej części gminy, przeważa produkcja mleka i chów zwierząt (tereny 

zasobne w łąki, pastwiska i inne użytki zielone). 

Bogactwami naturalnymi gminy są niewątpliwie lasy, które zajmują ponad 1/3 powierzchni, 

jest to więcej niż średnie zalesienie kraju (ok. 28 %) i województwa (ok. 27 %). 
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Wieś Gr. 
orne 

Sady Łąki Pastwiska Gr 
rol 
zabu 

Rowy Lasy Gr. 
zadrz. 
i z 

Tereny 
mieszk. 

Tereny 
przem. 

Ter.inne 
zab. 

Ter.zur. 
Niezab. 

Ter. 
Rekrea. 
Wyp. 

Drogi Uż 
kopalne 

Gr. 
Podwod. 
Stojąc 

Nieużytki Ter. 
Różne 

Tp Razem 

1 BORYCZ 1,5   0,2     6,7 0,1   0,2 0,0     0,2 12,3     -   0,0 21,3 

2 GRABÓW     0,8 0,5 0,2 2,5 0,1 0,9   0,0       7,4     0,1     12,5 

3 IZBICKO 4,0   0,3 6,2 0,2 2,2 2,1 0,5 0,5 0,7 1,4 0,3 2,0 17,1   2,7 1,0     41,1 

4 KROŚNICA 1,3 0,2 2,4 0,1   6,0 0,7   0,5 0,0 0,3 0,0 1,2 18,1         0,0 31,0 

5 LIGOTA CZ 0,0   0,0 0,1   0,6     0,0   0,1 0,1 0,2 5,9           6,9 

6 OTMICE 4,6     2,1     0,6 5,3 2,0 1,8 1,2   1,6 12,9 0,2   4,3   0,5 37,3 

7 POZNOWICE 0,5 0,3   0,3   0,6     0,2       1,2 11,5           14,5 

8 SIEDLEC 0,7     0,9         0,3   0,5 0,6 1,0 8,8   0,1       12,8 

9 SPRZĘCICE 0,2     0,6   0,5     0,0       1,0 3,6     0,2 0,0   6,1 

10 
SUCHODANIEC 1,7   0,1 0,5   3,5     0,3 2,2     0,2 23,5     1,7     33,7 

  Razem 14,5 0,5 3,9 11,2 0,4 22,6 3,7 6,7 4,0 4,7 3,5 1,0 8,7 121,0 0,2 2,8 7,4 0,0 0,5 217,2 

                     

217,2 
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  Nieruchomości stanowiące własność Gminy a będących w użytkowaniu wieczystym - stan na 31.12.2020 r. 

                      

                      Lp. Wieś Gr. 
orne 

Sady Łąki Pastwiska Gr 
rol 
zabu 

Rowy Lasy Gr. 
zadrz. 
i z 

Tereny 
mieszk. 

Tereny 
przem. 

Ter.inne 
zab. 

Ter.zur. 
Niezab. 

Ter. 
Rekrea. 
Wyp. 

Drogi Uż 
kopalne 

Gr. 
Podwod. 
Stojąc 

Nieużytki Ter. 
Różne 

Tp Razem 

1 BORYCZ                 0,034                     0,0343 

2 GRABÓW                                       0 

3 IZBICKO                                       0 

4 KROŚNICA                                       0 

5 
LIGOTA CZ                                       0 

6 OTMICE       0,07           0,48             0,01     0,564 

7 
POZNOWICE                                       0 

8 SIEDLEC                 0,078                     0,0783 

9 SPRZĘCICE                                       0 

10 
SUCHODANIEC                                       0 

  Razem 0 0 0 0,07 0 0 0 0 0,11 0,5 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0,6766 

                     

0,6766 
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 Rzemiosło, usługi i handel. 

 

 Biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnionych w gospodarstwach rolnych, liczbę 

osób zatrudnionych poza tym sektorem, także pracujących za granicą oraz liczbę 

zarejestrowanych i funkcjonujących form działalności, można zauważyć dokonujący się 

proces restrukturyzacji zajęć ludności. Rozwija się rzemiosło i strefa usług w Gminie Izbicko. 

Coraz więcej osób podejmuje prace także poza terenem gminy oraz wzrasta poziom 

wykształcenia młodzieży w Gminie Izbicko. Ostatnie lata przyniosły wyraźny rozwój  sfery 

aktywności mieszkańców gminy. Wzrosła zarówno liczba funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów.  

 Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, co jest  zjawiskiem 

pozytywnym i pożądanym. Dominuje działalność wytwórczo – usługowa, handel i naprawy, 

budownictwo i przetwórstwo przemysłowe.  

 

 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON z terenu Gminy 

Izbicko(stan na dzień 31 XII roku 2017, 2018 i 2019) 

 Lata 2017 – 2019 

2017 2018 2019 

Ogółem 410 406 422 

Sektor publiczny 12 12 11 

Sektor prywatny 398 394 411 
Źródło: Bank Danych Lokalnych Główny Urząd Statystyczny;  http://stat.gov.pl 

 

 W Gminie Izbicko rozwijają się głównie małe firmy prywatne, na co ma także wpływ 

wsparcie drobnej przedsiębiorczości przez Powiatowy Urząd Pracy dotacjami oraz 

zmniejszeniem składek na ubezpieczenia społeczne.  

  Wśród pomiotów dominuje działalność usługowa w zakresie budownictwa, handlu 

oraz przetwórstwa przemysłowego. 

 W rejonie wsi Otmice i Siedlec w związku z udokumentowaniem w ostatnich latach 

dużego złoża wapieni dla przemysłu wapienniczego i cementowego „Tarnów Opolski - 

Wschód”, powstała kopalnia odkrywkowej (ze wstępną przeróbką kopalin na miejscu).  

 W miejscowości Krośnica w roku 2020 uruchomiono "Browar opolski". Opolszczyzna 

ma bogatą historię browarnictwa. Przed laty w każdym większym mieście działały lokalne 

browary. Z czasem powstały duże zakłady, które wyznaczały kierunki tej specyficznej 

branży. Od kilku lat coraz więcej piwoszy – ale i sporadycznych klientów – szuka tzw. 
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browarów kraftowych, czyli producentów piw rzemieślniczych, niezależnych od dużego 

kapitału finansowego. Ich przewaga polega na tym, że mogą łatwiej dostosowywać się do 

gustów swoich lokalnych klientów. Jednym z takich producentów jest Browar Opolski 

w Krośnicy w powiecie strzeleckim, stworzony przez grupę pasjonatów z Opolszczyzny. 

 

II. Zidentyfikowane problemy społeczne występujące w Gminie Izbicko 

 

Jedną z podstawowych metod analizy strategicznej jest analiza SWOT. Polega ona na 

identyfikacji uwarunkowań rozwojowych oraz prognozowania kierunków rozwoju w oparciu 

o ocenę atutów, czyli silnych stron i słabości czyli słabych stron, jak również możliwości  

i zagrożeń, czyli barier rozwoju. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich 

słów:-S–Strenghts (silne strony,atuty) –czynniki wewnętrzne (zasoby gminy)-W–Weaknesses 

(słabe strony)–czynniki wewnętrzne (zasoby gminy)-O-Oppotunities (szanse, okazje, 

możliwości) –czynniki zewnętrzne (otoczenie gminy)-T –Threats (zagrożenia, trudności) –

czynniki zewnętrzne (otoczenie). 

W celu wyszczególnienia aktualnych problemów mieszkańców Gminy Izbicko 

przeprowadzono analizę SWOT, którą prezentują poniżej trzy grupy danych: są to ogólnie 

społeczeństwo gminy, gospodarka i rynek pracy oraz opieka społeczna. 

 

Społeczeństwo gminy 

 

Tabela I                                                

Mocne strony Słabe strony 

 

1. Wielokulturowe i wielonarodowe 

społeczeństwo; 

2. Gospodarność społeczeństwa; 

3. Bezpieczeństwo; 

4. Silne więzi z zagranicą; 

5. Dbałość o estetykę i wygląd posesji; 

6. Wzrost liczby osób posiadających 

wysokie  kwalifikacje w różnych 

dziedzinach; 

7. Średni standard życia; 

 

1. Niż demograficzny; 

2. Duża liczba osób starszych; 

3. Brak wolontariuszy; 
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8. Poszanowanie własności społecznej; 

9. Chęć zdobywania wykształcenia; 

 

 

Możliwości/Szanse 

 

Zagrożenia 

 

1. Promocja gminy poza jej terenem przez 

osoby pracujące poza gminą; 

2. Stworzenie równych szans dostępu do 

podstawowej opieki medycznej i opieki 

Caritas; 

3. Szerszy wachlarz usług pomocy 

instytucjonalnej; 

 

1. Wyjazdy młodych mieszkańców gminy 

związane z migracją zarobkową;  

2. Ujemny przyrost naturalny; 

3. Spadek liczby zawieranych małżeństw; 

 

Gospodarka i Rynek Pracy 
 

Tabela II                                  

Mocne strony Słabe strony 

 

1. Rozwinięte rolnictwo; 

2. Rozwijające się rzemiosło, usługi  

i handel; 

3. Wykwalifikowani i wykształceni 

mieszkańcy; 

4. Wydobycie znacznych zasobów kamienia 

wapiennego;  

5. Bliska lokalizacja autostrady i linii 

kolejowej; 

6. Przesyłowa sieć gazowa; 

7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i 

burzowej; 

8. Tworzenie nowych miejsc rekreacyjno- 

sportowych; 

9. położenie (lokalizacja) gminy; 

 

1. Nierównomierne pod względem ilości 

rozłożenie warsztatów rzemieślniczych – 

„biedne południe, bogata północ”;  

2. Brak zakładów produkcyjnych; 

3. Brak własnych terenów inwestycyjnych; 

4. Brak ofert pracy na terenie gminy; 

5. Brak aktywności agencji  rolniczych; 

6. Niskie klasy gruntów rolnych; 

7. Niewystarczająca ilość miejsc pracy; 

8. W związku z brakiem miejsc pracy, wiele 

osób nie wykorzystuje swoich 

kwalifikacji; 
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Możliwości/Szanse 

 

Zagrożenia 

 

1. Współpraca pomiędzy gminami; 

2. Pozyskanie inwestorów; 

3. Stworzenie na terenie gminy warunków 

sprzyjających funkcjonowaniu małych  

i średnich firm;  

4. Wykorzystanie doświadczeń gmin 

partnerskich w  dziedzinie rozwoju 

przedsiębiorczości i aktywizacji 

zawodowej mieszkańców; 

5. Rosnące możliwości promocji, 

poszukiwania pracy i partnerów 

biznesowych na rynku Unii Europejskiej; 

6. Dostęp do europejskiego rynku pracy; 

7. Coraz wyższa świadomość społeczna na 

temat wagi podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych i wykształcenia; 

8. Warunkowanie pomocy społecznej 

poprzez zawieranie kontraktów 

socjalnych; 

9. Większa oferta aktywnych programów 

rynku pracy, w tym m.in.: szkoleń, robót 

publicznych i prac społecznie;  

 

 

1. Ograniczone możliwości dokupienia 

ziemi zwiększającej areał upraw; 

2. Małe zainteresowanie tworzeniem grup 

wyspecjalizowanych producentów; 

3. Migracje młodych ludzi w poszukiwaniu 

miejsc pracy; 

4. Brak sprawnego systemu komunikacji 

zbiorowej (ograniczenie mobilności); 

5. Uzależnienie osób bezrobotnych od 

pomocy społeczne; 

6. Brak świadomości co do skali 

rzeczywistego bezrobocia, spowodowany 

stałą i sezonowa migracją zarobkową 

mieszkańców gminy; 

7. Starzenie się społeczeństwa; 
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Pomoc społeczna w gminie Izbicko 

Tabela III                                                

Mocne strony Słabe strony 

 

1. Dobrze działający gminny ośrodek Caritas 

oraz zespół pielęgniarek środowiskowych.  

2. Dobrze zorganizowane działania  

instytucjonalne prowadzone przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku; 

3. Objęcie rodzin opieką asystenta rodziny. 

4. Dobrze działająca Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Izbicku; 

5. Działający na terenie gminy punkt 

konsultacyjny; 

6. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych ; 

7. Pomoc prawna i nieodpłatne porady 

prawne w powiecie strzeleckim; 

8. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Izbicku; 

9. Dobrze działające świetlice wiejskie; 

10. Oddanie do użytku pierwszych mieszkań 

socjalnych; 

11. Rozwój działań na rzecz seniorów tut. 

Gminy. 

12. Współpraca z Bankiem Żywności w celu 

minimalizacji ubóstwa; 

 

1. Marginalna działalność filantropijna  

i charytatywna 

2. Niedostateczne finansowanie działań 

pomocowych oraz funkcji Ośrodka 

Pomocy Społecznej; 

3. Nikłe zaangażowanie społeczne w kwestii 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych; 

4. Brak placówki zapewniającą opiekę 

i wsparcie dla osób starszych  

i niepełnosprawnych; 

 

 

Możliwości/Szanse 

 

Zagrożenia 

 

1. Rozszerzenie oferty usług przez instytucje 

zajmujące się pomocą społeczną; 

2. Rozpowszechnianie wiedzy na temat 

 

1. Dynamiczny przyrost liczby mieszkańców 

wymagających opieki (osoby starsze i/lub 

niepełnosprawne) – starzenie się 
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przemocy i agresji wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób starszych; 

3. Wyrównywanie szans dostępu do 

podstawowej opieki medycznej i opieki 

Caritas; 

4. Korzystanie z oferowanych projektów i 

programów z Unii Europejskiej (Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa); 

społeczeństwa; 

2. Przyrost liczby mieszkańców 

nabywających prawa do świadczeń z 

tytułu ubóstwa; 

3. Rosnące obciążenie finansowe budżetu 

gminy z tytułu świadczeń socjalnych; 

4. Wzrost obojętności społecznej wobec 

problemów innych mieszkańców; 

5. Znaczny wzrost przemocy w rodzinie 

spowodowany w szczególności 

problemami alkoholowymi; 

 

 

III. Cele operacyjne: 

 

1. Wzmocnienie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

1.1. Rozszerzanie oferty usług na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych ( Caritas); 

1.2. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych poprzez udzielenie świadczeń w postaci 

usług opiekuńczych; 

1.3. Kierowanie do placówek zapewniających całodobową opiekę, tzn.: domy pomocy 

społecznej; 

1.4. Działania kulturalno – edukacyjne na rzecz osób starszych np. współpraca ze Związkiem 

Emerytów i Rencistów (organizacja wyjazdów na „Dzień seniora’, wycieczki do miejsc 

kultu religijnego); 

1.5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych (rozdawanie maseczek oraz kopert życia, uruchomienie telefonu 

dyżurnego, itp.); 

1.6. Pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno – rentowych osobom kwalifikującym się do 

ich otrzymywania; 

1.7. Pomoc w załatwianiu formalności związanych z ustaleniem stopnia niepełnosprawności; 
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2. Wspomaganie rodzin oraz zapobieganie występowania trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej  

 

2.1. Objęcie opieką i wsparciem rodzin poprzez asystenta rodziny. 

2.2. Kierowanie rodzin i osób do poradni specjalistycznych działających na rzecz rodzin 

dysfunkcyjnych. 

2.3. Zapobieganie wszelkim przejawom ich wykluczenia i dyskryminacji. 

2.4. Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych przez pracowników socjalnych, pedagoga szkolnego, 

psychologa, wychowawców oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat właściwego 

wypełniania obowiązków rodzicielskich. 

2.5. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. 

 

3. Minimalizacja zjawisk społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, 

bezdomność oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

 

3.1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Op. w zakresie  aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy, poprzez organizowanie prac społecznie – 

użytecznych, robót publicznych itp. 

3.2. Świadczenie pomocy pieniężnej i niepieniężnej osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej.  

3.3. Podjęcie współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie 

gminy w celu pozyskiwania miejsc pracy. 

3.4. Kierowanie osób uzależnionych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Izbicku oraz do Punktu Konsultacyjnego. 

3.5. Udzielenie schronienia osobom bezdomnym. 

3.6. Zapobieganie zjawiska bezdomności. 

3.7. Działanie edukacyjno – profilaktyczne w zakresie promowania zdrowia i badań 

profilaktycznych. 

3.8. Szkolenia grup zawodowych zajmujących się problemami alkoholowymi  

i tytoniowymi młodych ludzi. 

3.9. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym terapią czy leczeniem uzależnienia 

od alkoholu i środków psychoaktywnych. 
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3.10. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniętych 

przemocą oraz z problemem alkoholowym. 

 

4. Działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy oraz zminimalizowanie 

dysfunkcyjności tych rodzin. 

 

4.1. Wszczynanie procedury Niebieskiej Karty w rodzinach, w których występuje podejrzenie 

przemocy w rodzinie. 

4.2. Udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej rodzinom dotkniętym 

przemocą. 

4.3. Promowanie działań edukacyjnych na temat zjawiska przemocy i agresji. 

4.4. Monitorowanie rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty. 

4.5. Współpraca interdyscyplinarna między instytucjami działającymi na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4.6. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników instytucji udzielających wsparcia 

osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz współpracującymi ze sprawcami 

przemocy. 

 

IV Wskaźniki ewaluacji celów szczegółowych 

 

I. Wzmocnienie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 

EFEKT 

1. Rozszerzanie oferty usług 

na rzecz ludzi starszych  

i niepełnosprawnych  

(Caritas); 

 

- liczba osób wymagających 

wsparcia i pomocy w 

zaspokojeniu niezbędnych 

potrzeb i funkcjonowania w 

środowisku  

 

- liczba świadczeń 

medycznych realizowanych 

w warunkach domowych 

- Interdyscyplinarna 

współpraca na rzecz osób 

starszych  

i niepełnosprawnych 

 

 

- pomoc osobom starszym  

i niepełnosprawnym 

2. Wspieranie rodzin 

poprzez udzielenie 

świadczeń w postaci usług 

opiekuńczych 

- liczba rodzin 

wymagających wsparcia 

poprzez usługi opiekuńcze 

 

- liczba osób objętych 

pomocą w formie usług 

opiekuńczych  

- zmniejszenie liczby osób 

kierowanych do domów 

pomocy społecznej 

 

- zapewnienie pomocy 

osobom przewlekle chorym, 

niepełnosprawnym, 
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samotnym w miejscu 

zamieszkania 

 

- zapewnienie wsparcia 

mającego na celu 

utrzymanie tych osób  

w miejscu zamieszkania 

 

3. Kierowanie do placówek 

zapewniających całodobową 

opiekę tzw. domy pomocy 

społecznej 

- liczba osób wymagających 

umieszczenia w DPS  

- liczba osób skierowanych 

do placówek 

zapewniających całodobowe 

utrzymanie tj. DPS 

 

- zapewnienie całodobowej 

opieki osobom starszym  

i niepełnosprawnym 

4. Działania kulturalno – 

edukacyjne na rzecz osób 

starszych, np. współpraca ze 

Związkiem Emerytów  

i Rencistów 

 

- liczba seniorów biorących 

udział w spotkaniach, 

imprezach 

- umożliwienie uczestnictwa 

w aktywności społecznej 

 

- rozwijanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego 

 

 

5. Dbanie o zdrowie  

i bezpieczeństwo osób 

starszych, samotnych 

i niepełnosprawnych 

- liczba osób starszych w 

oparciu o aktualne dane 

statystyczne gminy 

/ewidencja ludności 

 

- liczna osób starszych i 

niepełnosprawnych 

korzystających z świadczeń 

pomocy społecznej 

- wzrost świadomości 

mieszkańców o 

zagrożeniach społecznych  

 

- udzielenie pomocy 

społecznej osobom 

potrzebującym 

 

- rozpowszechnianie kopert 

życia, koordynowanie 

szczepień, zapewnienie 

środków ochrony osobistej. 

 

6. Pomoc w uzyskaniu 

świadczeń emerytalno – 

rentowych osobom 

kwalifikującym się do ich 

otrzymania 

- liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej 

uprawnionych do 

otrzymania świadczeń 

emerytalno - rentowych 

- usamodzielnienie się osób 

korzystających z świadczeń 

pomocy społecznej 

 

- polepszenie warunków 

socjalno - bytowych 

 

7. Pomoc w załatwieniu 

formalności związanych  

z ustaleniem stopnia 

niepełnosprawności 

- liczba osób ubiegających 

się o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności  

 

- liczba osób 

niepełnosprawnych 

- możliwość skorzystania  

z przysługujących 

uprawnień np. zasiłku 

pielęgnacyjnego, zasiłku 

stałego 

 

- otrzymanie pomocy  

w ramach PFRON 
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II. Wspomaganie rodzin oraz zapobieganie występowania trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej  

 

 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 

EFEKT 

1. Objęcie opieką  

i wsparciem rodzin 

poprzez asystenta 

rodziny 

- liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną 

  

- liczna rodzin 

wymagających pomocy 

asystenta rodziny 

 

- liczba dzieci 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej 

- poprawa funkcjonowania 

rodzin z dziećmi  

 

- pomoc rodzinom 

niewydolnym w 

przezwyciężaniu problemów 

opiekuńczo – 

wychowawczych, 

 

- pomoc w powrocie dzieci 

do rodzin biologicznych 

2. Kierowanie rodzin i osób 

do poradni 

specjalistycznych 

działających na rzecz 

rodzin dysfunkcyjnych 

- liczba osób i rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej 

 

- liczba udzielonych porad 

psychologa  

- zwiększenie dostępności 

do udzielonych form 

pomocy 

 

- zwiększenie wiedzy  

w temacie zachowań 

ryzykownych dzieci  

i młodzieży zakresie 

uzależnień 

 

- wzrost świadomości rodzin 

3. Zapobieganie 

przejawom 

wykluczenia  

i dyskryminacji 

- liczba kontaktów  

z przedstawicielami 

instytucji publicznych tj. 

szkoła, policja, służba 

zdrowia 

 

- liczba udzielonej pracy 

socjalnej 

 

- liczba udzielanej pomocy 

finansowej 

 

- wzrost świadomości  

w zakresie społecznie 

pożądanego modelu rodziny 

 

- poprawa warunków 

socjalno - bytowych 

4. Zapewnienie wsparcia 

rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnieniu 

funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych przez 

pracowników socjalnych, 

pedagoga szkolnego, 

psychologa, 

wychowawców oraz 

- monitorowanie sytuacji  

rodzin zagrożonych 

kryzysem lub 

przeżywających trudności  

w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – 

wychowawczych (liczba 

wizyt) 

 

- zapewnienie rodzinom 

dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego 

 

- poprawa funkcjonowania 

rodzin i prawidłowe 

wypełnianie funkcji 

opiekuńczo - 

wychowawczych  
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rozpowszechnianie 

wiedzy na temat 

właściwego wypełniania 

obowiązków 

rodzicielskich 

- liczba spotkań z rodzicami 

dot. właściwego wypełniania 

obowiązków rodzicielskich 

5. Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym dzieci  

i młodzieży 

- liczba uczniów szkół na 

terenie gminy Izbicko 

- Zwiększenie świadomości  

oraz wiedzy uczniów na 

temat zachowań 

ryzykownych i ich skutków 

 

III. Minimalizacja zjawisk społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, 

bezdomność oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 

EFEKT 

1. Współpraca z 

Powiatowym Urzędem 

Pracy w Strzelcach 

Opolskich w zakresie 

aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych 

mieszkańców gminy, 

poprzez organizowanie 

prac społecznie 

użytecznych, robót 

publicznych itp.  

- liczba osób biorących 

udział w pracach społecznie 

użytecznych i robotach 

publicznych 

 

- liczba osób bezrobotnych  

z terenu gminy 

 

- liczba osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej 

 

 

- aktywizacja zawodowa 

 

- organizacja czasu wolnego 

 

- możliwość nabycia 

nowych umiejętności 

 

- poprawa warunków 

socjalno-bytowych 

2. Świadczenie pomocy 

pieniężnej i niepieniężnej 

osobom znajdujących się 

w trudnej sytuacji 

materialnej 

 

 

- liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej 

 

- poprawa sytuacji socjalno- 

bytowej 

 

- poprawa jakości życia 

3. Podjęcie współpracy z 

pracownikami 

prowadzącymi 

działalność gospodarczą 

na terenie gminy w celu 

pozyskiwania miejsc 

pracy 

- liczba  ofert pracy  

 

- liczba osób bezrobotnych 

korzystających z świadczeń 

pomocy społecznej 

- poprawa sytuacji 

materialnej osób 

bezrobotnych 

 

- poprawa sytuacji 

zawodowej 

 

- możliwość podjęcia stałego 

zatrudnienia 

 

 

 

4. Kierowanie osób 

uzależnionych do 

- liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej 

- zwiększenie dostępności 

do udzielonych form 
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Gminnej Komisji 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych w Izbicku 

oraz do Punktu 

Konsultacyjnego 

 

- liczba osób 

nadużywających alkoholu 

 

- liczba udzielonych porad w 

Punkcie Konsultacyjnym  

 

- liczba osób kierowanych 

do GKRPA 

 

pomocy 

 

- poprawa sytuacji osób, 

rodzin korzystających  

z pomocy 

5. Udzielenie schronienia 

osobom bezdomnym 

- liczba osób bezdomnych 

- liczba osób którym 

udzielono schronienia 

- skierowanie do schroniska, 

lub noclegowni 

6. Zapobieganie zjawisku 

bezdomności 

- liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej 

- liczba osób którym 

udzielono schronienia 

- zapewnienie schronienia 

oraz poprawa warunków 

socjalno-bytowych 

7. Działania edukacyjno -  

profilaktyczne w zakresie 

promowania zdrowia  

i badań profilaktycznych 

- liczba uczniów 

uczestniczących  

w spotkaniach o tematyce 

profilaktycznej  

 

- wzrost świadomości wśród 

dzieci i młodzieży 

8. Szkolenia grup 

zawodowych 

zajmujących się 

problemami 

alkoholowymi  

i tytoniowymi młodych 

ludzi. 

 

- liczba podmiotów 

realizujących w/w działania 

 

- ilość szkoleń w zakresie 

uzależnień 

 

- podnoszenie kompetencji  

i świadomości pracowników 

służb społecznych 

9. Podnoszenie kompetencji 

zawodowych osób 

zajmujących się 

profilaktyką  

i rozwiązywaniem 

problemów 

alkoholowych w tym 

terapią czy leczeniem 

uzależnienia od alkoholu 

 

- liczba organizowanych 

szkoleń 

 

 

 

 

- podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych osób 

zajmujących się profilaktyką 

i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych 

10. Organizowanie 

wypoczynku letniego  

i zimowego dla dzieci  

z rodzin dotkniętych 

przemocą oraz z 

problemem alkoholowym 

- liczba rodzin 

korzystających z pomocy 

społecznej w których 

występuje przemoc oraz 

problem alkoholowy 

 

- liczba dzieci w rodzinach  

z problemem alkoholowym 

oraz dotkniętych przemocą 

- liczba dzieci które 

skorzystały  z  letniego  

i zimowego wypoczynku 

- zmniejszenie zagrożeń 

wynikających z braku opieki 

w czasie wakacji oraz ferii 

zimowych 

 

- organizowanie czasu 

wolnego dzieciom 
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IV. Działania mające na celu ograniczenie zjawiska przemocy oraz zminimalizowanie 

dysfunkcyjności tych rodzin. 

 

CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRZEWIDYWANY 

EFEKT 

1. Wszczynanie procedury 

Niebieskiej Karty w 

rodzinach, w których 

występuje podejrzenie 

przemocy w rodzinie 

- liczba założonych 

Niebieskich Kart 

 

- liczba rodzin dotkniętych 

przemocą 

 

- zmniejszenie zjawiska 

przemocy 

2. Udzielenie wsparcia  

i pomocy psychologicznej, 

socjalnej i prawnej 

rodzinom dotkniętym 

przemocą. 

- liczba rodzin w których 

została założona Niebieska 

Karta 

 

- liczba osób korzystających z 

Punktu Konsultacyjnego, 

indywidualnych spotkań  

z psychologiem  

- wzrost świadomości rodzin 

w których odnotowano 

przemoc 

 

- podjęcie terapii rodzinnej 

3. Promowanie działań 

edukacyjnych na temat 

zjawiska przemocy  

i agresji 

- liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach, pogadankach 

 

- liczba podjętych działań 

- zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy 

 

- wzrost świadomości 

mieszkańców 

 

- spadek przestępczości 

4. Monitorowanie rodzin 

objętych procedurą 

Niebieskiej Karty 

- liczba rodzin objętych 

procedurą Niebieskiej Karty 

- Liczba spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego/grupy 

roboczej 

- liczba wizyt w środowisku 

- zminimalizowanie zjawiska 

występowania przemocy 

 

- spadek liczby rodzin  

w których występuje przemoc  

5. Współpraca 

interdyscyplinarna między 

instytucjami działającymi 

na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- liczba podmiotów biorących 

udział w procedurze 

Niebieskiej Karty 

 

- liczba realizowanych, 

rozpoczętych  

i zakończonych procedur 

Niebieskich Kart 

 

- zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy domowej 

6. Podnoszenie kompetencji 

zawodowych 

pracowników instytucji 

udzielających wsparcia 

osobom doświadczającym 

przemocy w rodzinie oraz 

współpracującymi ze 

sprawcami przemocy. 

- liczba podmiotów 

realizujących działania  

w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 

- ilość szkoleń w zakresie 

przemocy w rodzinie 

- wzrost świadomości osób 

doświadczających przemocy 

 

- podnoszenie kompetencji  

i doświadczenia zawodowego 

pracowników udzielających 

wsparcia  
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V Źródło i ramy finansowania strategii 

 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej 

finansowanie. Zakłada się, że ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Izbicko na lata 2021-2030 będą realizowane w sposób ciągły.  

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu 

następujących źródeł finansowania: 

 Środki własne pochodzące z budżetu Gminy 

 Środki przekazane Gminie z budżetu państwa (dotacje) 

 Projekty systemowe i konkursowe w ramach środków z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Unii Europejskiej 

 Środki pochodzące z funduszy pomocowych UE 

 Środki funduszy krajowych PEFRON 

 

 

Programy powiązane: 

 

Niniejszą strategię uzupełniają programy pomocy i polityki społecznej wdrożone do 

realizacji oraz te, które zostaną uchwalone w przyszłości,  

w szczególności: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Izbicko; 

 Program Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy Izbicko; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ofiar przemocy; 

 Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Izbicko; 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani. 
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