UCHWAŁA NR XX/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 - 2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, 693, 1045,1058, 1240, 1310, 1359, 1607 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Miejska w Gogolinie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 - 2020”
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik do Uchwały Nr XX/177/2016
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 31 maja 2016 r.
Dział I
Informacje ogólne
Rozdział 1
Wprowadzenie
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020” jest
jednym z ważniejszych dokumentów określających misję i wytyczających kierunki realizacji lokalnej polityki
społecznej. Podstawą prawną opracowania niniejszej strategii jest art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, która nakłada na gminy obowiązek opracowania i realizacji 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.
Na bazie zdiagnozowanych problemów społecznych, ich przyczyn i skali, w oparciu o istniejące zasoby i siły
społeczne określa priorytety, formułuje długofalowe cele, określa narzędzia i instrumenty ich realizacji.
Systematyczna analiza sposobu realizacji strategii przez podmioty polityki społecznej, uwagi i wnioski
związane z jej realizacją, a także zgłaszane wnioski i potrzeby mieszkańców, będą miały wpływ na stałą
aktualizację i korygowanie strategii.
Strategia uwzględnia zapisy ustawowe oraz zapisy w dokumentach programowych wyższego szczebla, również
tych znajdujących się jeszcze w fazie projektowej.
W toku opracowywania strategii wzięto pod uwagę również Strategię Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 2020, która jest najważniejszym dokumentem programowym w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek
prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Proces tworzenia zapisów strategicznych był poparty analizą danych
statystycznych, uwzględniał napływające wnioski i sugestie partnerów społecznych, władz Gminy a także
ekspertów poszczególnych dziedzin społeczno – gospodarczych.
Prace nad strategią obejmowały następujące etapy:
- opracowanie diagnozy sytuacji społecznej,
- inwentaryzację posiadanych zasobów,
- identyfikację podstawowych problemów społecznych i grup szczególnego ryzyka w Gminie Gogolin,
- opracowanie analizy SWOT,
- określenie misji, wskazanie celów strategicznych i operacyjnych,
- określenie wskaźników monitorujących.
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020” będzie realizowana
w szczególności poprzez niżej wymienione programy:
- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- gminny program przeciwdziałania narkomanii,
- gminny program wspierania rodziny,
- gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 – 2020” jest wyrazem polityki
społecznej władz samorządowych Gminy Gogolin, tworząca normy prawne i organizacyjne dla wdrażania
projektów i programów odpowiadających na środowiskowe deficyty sfery społecznej. Musi być ona jednak
aktualizowana i monitorowana, gdyż poziom życia mieszkańców jest „zwierciadłem” w którym odbija się
z jednej strony sytuacja gospodarcza kraju z drugiej problemy podstawowej jednostki społecznej jaką jest
rodzina.
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Dział II
Diagnoza sytuacji społecznej gminy Gogolin
Rozdział 1
Położenie, powierzchnia
Gmina Gogolin położona jest w środkowej części województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim
w odległości 25 km na południe od Opola. Od zachodu graniczy z gminą Krapkowice, od północy z gminą
Tarnów Opolski, na wschodzie graniczy z gminą Strzelce Opolskie, od południa z gminą Zdzieszowice. Gmina
ma charakter miejsko - wiejski, a w jej skład wchodzi miasto Gogolin z dzielnicami oraz 9 sołectw: Chorula,
Dąbrówka, Górażdże, Kamień Śląski, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Odrowąż, Zakrzów. Łączna powierzchnia
gminy według danych z 2012 r. wynosi 102 km2, co stanowi 22,8 % powierzchni powiatu krapkowickiego,
1,07 % powierzchni województwa opolskiego i 0,03 % powierzchni Polski. Gmina pełni funkcje przemysłową,
mieszkaniową i rolniczą, która jest wynikiem warunków naturalnych i położenia. Występujące surowce
przesądziły o rozwoju przemysłu wapienniczo - cementowego we wsiach Górażdże, Chorula, Kamień Śląski
i w mieście Gogolin. Dogodne położenie w stosunku do miejskich ośrodków przemysłowych wpłynęło
na rozwój funkcji mieszkaniowej. Funkcja rolnicza reprezentowana jest przez sektor prywatny (gospodarstwa
indywidualne).
Na terenie gminy znajdują się bezpośrednie pasy zjazdowe z autostrady A4 będącej częścią Panaeuropejskiego
Korytarza Transportowego Nr III, przebiegającego z zachodu na wschód, oraz droga wojewódzka nr 409 relacji
Strzelce Opolskie - Dębina, stanowiąca połączenie z polsko - czeskimi przejściami granicznymi w Trzebinia Bartultovicach i Głuchołazach, droga wojewódzka nr 423 relacji Opole - Kędzierzyn - Koźle oraz fragment
strategicznej drogi wojewódzkiej nr 424. Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, gmina usytuowana jest
korzystnie przy szlaku żeglugowym na Odrze z portem rzecznym w Choruli. Dużym komunikacyjnym atutem
jest również przebiegająca przez Gogolin magistrala kolejowa relacji Zgorzelec - Wrocław - Przemyśl,
stanowiąca część linii E-30 wchodzącej podobnie jak autostrada A4 w skład III Panaeuropejskiego Korytarza
Transportowego (z Drezna do Lwowa), oraz znajdujące się obecnie w rękach prywatnego inwestora byłe
lotnisko wojskowe w Kamieniu Śląskim.
Rozdział 2
Sytuacja demograficzna
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. liczba ludności gminy Gogolin wyniosła 12.192 osoby. Na tę liczbę składa się
5848 mężczyzn oraz 6344 kobiety.
Liczba mieszkańców
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
gminy Gogolin
miasto Gogolin
6409
6399
6401
6390
6394
6410
Wsie: Chorula
606
596
584
582
582
575
Dąbrówka
194
195
192
188
207
203
Górażdże
921
874
964
866
961
839
Kamień Śląski
1360
1348
1340
1339
1329
1328
Kamionek
635
616
636
636
655
650
Malnia
698
687
683
690
697
701
Obrowiec
522
524
521
509
511
506
Odrowąż
541
535
533
537
546
563
Zakrzów
467
455
455
446
418
417
wsie razem
5944
5830
5808
5793
5806
5782
Gmina razem
12353
12229
12209
12183
12200
12192
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Urodzenia

Zgony

W liczbach bezwględnych
Ogółem
2010
107
115
2011
112
130
2012
110
131
2013
107
115
2014
138
132
2015
107
130
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie

Przyrost
naturalny
-8
-18
-21
-8
6
-23

Liczba ludności gminy Gogolin w podziale na miasto i wieś wg stanu na 31.12.2015 r. przedstawia się
następująco:
w tym kobiet
Miasto Gogolin
6 410
52,58 %
3 327
Obszar wiejski
5782
47,42 %
3017
gminy
Ogółem
12192
100 %
6344
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie

w tym
mężczyzn
3083
2765
5848

Ludność według ekonomicznych grup wieku w Gminie Gogolin (stan na 31.12.2015 r.)
Wiek przedprodukcyjny (0 -17 lat) - udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców
ogółem:
w tym
w tym kobiet
mężczyzn
Miasto Gogolin
1118
17,44 %
551
567
Obszar wiejski
887
15,34 %
433
454
gminy
Ogółem
2005
16,45 %
984
1021
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie
Wiek produkcyjny (kobiety 18 - 60 lat, mężczyźni 18 - 65 lat) - udział mieszkańców w wieku produkcyjnym
w liczbie mieszkańców ogółem:
w tym
w tym kobiet
mężczyzn
Miasto Gogolin
4215
65,76 %
2065
2150
Obszar wiejski
3890
67,28 %
1902
1988
gminy
Ogółem
8105
66,49 %
3967
4138
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie
Wiek poprodukcyjny (kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni powyżej 65 lat) - udział mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym w liczbie mieszkańców ogółem:
w tym
w tym kobiet
mężczyzn
Miasto Gogolin
1077
16,80 %
711
366
Obszar wiejski
1005
17,38 %
682
323
gminy
Ogółem
2082
16,97 %
1393
689
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie
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Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Gogolin (stan na 31.12.2015 r.)
Wiek
Liczba mężczyzn
Liczba kobiet
0-2
168
191
3
55
63
4-5
111
115
6
66
47
7
61
46
8-12
289
250
13-15
157
159
16-17
114
113
18
70
56
19-65
4068
19-60
3911
powyżej 65
689
powyżej 60
1393
Razem
5848
6344
Zródło danych: dane statystyczne Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gogolinie

Ogółem
359
118
226
113
107
539
316
227
126
4068
3911
689
1393
12192

Migracje
Migracje wewnętrzne
Lata

napływ

odpływ

Migracje zewnętrze

saldo

2010
203
172
31
2011
124
79
45
2012
166
123
43
2013
169
97
72
2014
165
119
46
Zródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS

napływ

odpływ

saldo

6
8
6
4
12

55
75
39
44
41

-49
-67
-33
-40
-29

Ogólne
saldo
migracji
-18
-22
10
32
17

Ogólne saldo
migracji na
1000
mieszkańców
-1,4
-1,8
0,8
2,6
1,4

Rozdział 3
Sytuacja gospodarcza
Gmina Gogolin wyróżnia się wysokim stopniem uprzemysłowienia. Dominującą branżą w gminie, ze względu
na zasoby naturalne, jest przemysł cementowo - wapienniczy - firmy: „Górażdże Cement” S.A. - (Grupa
Heidelberg Cement) w Choruli oraz Zakłady Wapiennicze "Lhoist" S.A.
Podstawowe wytwarzane przez te podmioty produkty w gminie to: cement różnych klas, wapno
hydratyzowane, nawozy tlenkowe dla rolnictwa, sorbenty dla energetyki, kruszywa drogowe. Górażdże Cement
S.A. ma duży wpływ na kondycję gospodarczą całego województwa.
Ponadto w gminie znajduje się szereg zakładów gastronomicznych, przedsiębiorstwa transportowo spedycyjne, firmy świadczące usługi budowlane.
Na terenie gminy Gogolin swoją działalność prowadzą między innymi znane firmy:
Chespa Sp. z o.o. - pod szyldem Chespa działa kilka samodzielnych firm wyspecjalizowanych w obsłudze
branży poligraficznej. Na potrzeby fleksografii (ale nie tylko) produkuje farby, klisze, wykrojniki oraz
wykonuje projekty graficzne,
Sentrex Sp. z o.o. - stale rozwijająca się firma zajmująca się drukowaniem papieru w rolkach oraz produkcją
torebek papierowych,
GNIOTPOL Sp. z o.o - producent przyczep i zabudów do samochodów użytkowych.
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Ilość wpisów dla głównego miejsca
Ilość wpisów dla miejsca
wykonywania działalności
zamieszkania przedsiębiorcy.
Aktywny
471
493
Działalność wyłącznie w formie
13
20
spółek cywilnych
Nie rozpoczął działalności
1
1
Zawieszony
59
67
Razem
544
581
Źródło danych: CEIDG wg stanu na dzień 2016-02-03
Tereny inwestycyjne.
Na terenie gminy Gogolin zostały wydzielone duże tereny pod inwestycje:
- teren inwestycyjny nr I należy do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren składa się
z Obszaru I, o powierzchni 11,7 ha, który ma przeznaczenie produkcyjno - składowe oraz pod usługi
techniczne, transportowe i logistyczne, oraz Obszaru II, o powierzchni 7,6 ha będącym terenem
działalności gospodarczej. Pod względem infratruktury technicznej teren wyposażony jest w wodę,
energię elektryczną i kanalizację. Jego lokalizacja jest bardzo dogodna. Od autostrady A4 teren ten
dzielą zaledwie 2 km, od drogi krajowej nr 45 Opole - Racibórz odległość wynosi 6 km. Droga
wojewódzka nr 423 Opole - Kędzierzyn - Koźle oraz droga wojewódzka nr 409 Prudnik - Strzelce
Opolskie są oddalone o 1,5 km. Najbliższy port lotniczy znajduje się w Katowicach, do którego droga
wynosząca 90 km może być pokonana w czasie około 90 min, kolejny znaczący port lotniczy znajduje
się we Wrocławiu, odległym o 100 km. Natomiast najbliższa stacja kolejowa położona jest na terenie
gminy Gogolin w odległości 1 km od terenów inwestycyjnych,
- teren inwestycyjny nr II "Dzioły", o powierzhni ok 138 ha, należy do Obrębu geodezyjnego Dąbrówka
i położony jest bezpośrednio przy drodze powiatowej Gogolin - Kamień Śląski (droga dojazdowa
z węzła autostrady A4 do planowanego lotniska w Kamieniu Śląskim). Właścicielem terenu jest Skarb
Państwa, a pozostaje w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych. Teren inwestycyjny jest wyposażony
w energię elektryczną, kanalizację sanitarną, natomiast przyłącze wody znajduje się w odległości 500 m
od granicy działki. Teren zlokalizowany jest w odległości 6 km od autostrady A4, a położenie względem
portów lotniczych we Wrocławiu i Katowicach przedstawia się analogicznie, jak w przypadku terenu
inwestycyjnego nr I.
Ulgi podatkowe dla inwestorów.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać
z pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc nowe
miejsca pracy. Ulgi podatkowe przyznawane inwestycjom na obszarze KSSE są dostosowane do zasad
obowiązujących w podobnych instytucjach w krajach Unii Europejskiej.
Ulgi w podatku dochodowym dla firm inwestujących w Katowickiej SSE mogą być naliczane wg. jednego
z poniższych sposobów:
1) zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o koszty inwestycyjne:
- dla dużych przedsiębiorstw łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35 % poniesionych kosztów
inwestycyjnych,
- dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20 % więcej;
2) zwolnienie podatkowe naliczane w oparciu o kreację nowych miejsc pracy:
- łączna kwota ulgi podatkowej może wynieść 35 % dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo
stworzonych miejscach pracy w strefie,
- dla średnich i małych przedsiębiorstw zwolnienie podatkowe wynosi odpowiednio 10 i 20 % więcej.
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Gmina Gogolin.
Mając na uwadze rozwój gospodarczy gminy Rada Miejska w Gogolinie podjęła Uchwałę nr XLVIII/448/2014
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach
pomocy de minimis.
Gmina Gogolin jest członkiem szeregu stowarzyszeń samorządowych działających na terenie. Są to:
- Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Stowarzyszenie Kraina Św. Anny,
- Związek Gmin Śląska Opolskiego.
Ponadto Gmina Gogolin aktywnie współpracuje m.in z następującymi instytucjami i stowarzyszeniami:
- Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki,
- Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim.
Struktura gruntów i rolnictwo.
Gmina Gogolin zajmuje powierzchnię 10 051 ha. Strukturę zagospodarowania gruntów gminy Gogolin
przedstawia poniższa tabela.
Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Gogolin
Rodzaje gruntów
Powierzchnia (w ha)
Użytki rolne, w tym
4480
Grunty rolne
3900
Sady
13
Łąki trwałe
478
Pastwiska
89
Lasy i grunty leśne
3464
Pozostałe grunty i nieużytki
2107
Razem
10 051
Źródło danych: Urząd Statystyczny w Opolu.

Struktura %
44,57
87,05
0,29
10,67
1,99
34,46
20,96
100,00

Udział procentowy poszczególnych klas bonitacyjnych w ogólnej powierzchni użytków rolnych w gminie jest
następujący:
- klasa I-IV - 30,4 % (niewielkie ilości gleb klasy I i II, przewaga gleb klasy III i IV),
- klasa V- 30,6 %,
- klasa VI - 37,0 %.
Gmina posiada także długoletnie tradycje rolnicze. W rolnictwie dominują rodzinne - indywidualne
gospodarstwa. Ponadto na terenie gminy działają 3 duże zakłady rolne.
Rozdział 4
Sytuacja mieszkaniowa
Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych w gminie Gogolin.
Gmina Gogolin posiada 39 budynków, w których znajduje się 214 lokali mieszkalnych, powierzchnia
użytkowa zasobu komunalnego wynosi 15.940,23 m2, bez uwzględniania powierzchni lokali użytkowych
i usługowych.
W budynkach komunalnych w Gminie Gogolin w sumie zamieszkuje około 600 osób.
Gmina Gogolin posiada również 46 lokali użytkowych o powierzchni 4.519,59 m2.
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. zarządza 39 budynkami mieszkalnymi usytuowanymi
w 7 miejscowościach Gminy Gogolin w tym:
- 27 budynków znajduje się w Gogolinie,
- 5 w Kamieniu Śląskim,
- 3 w Malni,
- 1 w Obrowcu,
- 1 w Odrowążu,
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- 1 w Choruli,
- 1 w Kamionku.
Stan techniczny budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w Gminie
Gogolin.
Budynki wchodzące w skład zasobu mieszkalnego pod względem technicznym są bardzo zróżnicowane.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na stan techniczny budynków są: wiek, rodzaj zabudowy, rodzaj
pokrycia dachowego, sposób podpiwniczenia, warunki gruntowe, sposób utrzymania budynków oraz sposób
użytkowania przez mieszkańców.
Zgodnie z uchwałą nr IV/19/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015 - 2019
wyróżnia się trzy stany techniczne w jakich mogą znajdować się budynki:
- stan zły - istnieje pilna potrzeba wykonania remontu (wymiany) w bieżącym roku, co najmniej jednego
z elementów budynku np. pokrycia dachowego, instalacji, stolarki itp,
- stan średni - w najbliższym czasie (do 2 lat) należy dokonać remontu (wymiany) co najmniej jednego
z elementów instalacyjnych bądź budowlanych,
- stan dobry - nie zachodzi potrzeba remontu budynku do następneg przeglądu technicznego.
Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy Gogolin i lata budowy przedstawia poniższa tabela:
Rok budowy
Ilość nieruchomości
Stan zły
przed 1918 r.
2
2
1918 r. - 1944 r.
18
9
1945 r. - 1970 r.
9
2
1971 r. - 1980 r.
5
po 1980 r.
5
1
Razem
39
14
Zródło danych: dane statystyczne UM w Gogolinie

Stan średni
3
1
2
6

Stan dobry
6
6
3
4
19

W najgorszym stanie znajdują się budynki położone w Kamieniu Śląskim na ulicy Leśnej 1,2,3 (3 budynki),
w Gogolinie przy ulicy Konopnickiej 7, na ulicy Strzeleckiej 112 i w Obrowcu na ulicy Odrzańskiej 28.
W najlepszym stanie znajdują się budynki położone w Gogolinie na ulicy Wyzwolenia 66, na ulicy
Krapkowickiej 28 AB, na ulicy Szpitalnej 8 i na ul. Krapkowickiej 28 CD.
Coroczne wyniki przeglądów okresowych poszczególnych budynków świadczą o dużych potrzebach
finansowych jakie trzeba ponosić, aby utrzymać wymagany standard lokali mieszkalnych w istniejącym
zasobie komunalnym. W pierwszej kolejności realizowane są zadania mające wpływ na bezpieczeństwo
mieszkańców, jak usuwanie awarii i remonty przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, instalacji
gazowych, elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, wymiana zużytych pieców i kotłów oraz remonty
konstrukcji budynku.
W dalszej kolejności realizuje się roboty konserwacyjne urządzeń i elementów budynków oraz zadania
bezpośrednio zlecane przez Urząd Miejski w Gogolinie wpływające na estetykę, podnoszące standard
budynków i samych lokali, jak: wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej, malowanie elewacji, klatek
schodowych, wymiana pokryć dachowych, przyłączy do budynków lub kompleksowe wymiany instalacji,
roboty izolacyjne. Dalszym etapem są roboty termomodernizacyjne najczęściej związane z kompleksową
wymianą stolarki i inne roboty inwestycyjne.
Rozdział 5
Bezpieczeństwo publiczne
Posterunek Policji w Gogolinie.
Z początkiem roku 2015, skład etatowy policjantów gogolińskiego posterunku wynosił dziewięciu policjantów,
jednakże w związku z odejściem dwóch policjantów ze służby, stan etatowy został uzupełniony połowicznie
i na koniec roku wynosił ośmiu policjantów, a więc tyle samo co w roku 2014. W roku 2015 służbę pełniło
czterech dzielnicowych, tzw. policjantów pierwszego kontaktu, których etaty są finansowane ze środków
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Gminy Gogolin.
W 2015 r., w porównaniu do roku 2014, wyraźnie spadła liczba przestępstw, z 286 do 135. Liczba spraw
o przestępstwa zmalała ze 176 do 131 spraw.
Pomimo odnotowanego znacznego spadku zaistniałych przestępstw na terenie miasta i gminy Gogolin oraz
spadku prowadzonych śledztw i dochodzeń w roku 2015, nie udało się poprawić wysokiej wykrywalności
z roku 2014. Wykrywalność wszystkich przestępstw w roku 2015 spadła z 80,62 % do 70,59 %. Oscyluje
ona jednak na poziomie średniej wykrywalności powiatu krapkowickiego, która kształtuje się na poziomie 72
% i jest wyższa od średniej wykrywalności przestępstw całego województwa opolskiego, która wynosi 65%.
Z ogólnej liczby 135 przestępstw stwierdzonych w 2015 roku, 98 to przestępstwa kryminalne. Liczba
przestępstw kryminalnych, względem ubiegłego roku znacznie zmalała (w 2014 r. 246 przestępstw
kryminalnych). Wykrywalność przestępstw kryminalnych jest niższa niż w roku ubiegłym. Spadek z poziomu
78,31 % do 63,64 % nie jest drastyczny, mając w pamięci rok 2013, kiedy to wykrywalność przestępstw
kryminalnych wynosiła 45,81 %.
Przestępstwa stwierdzone zaistniałe na terenie miasta i gminy Gogolin w roku 2015 z podziałem na kategorie:
Rodzaj przestępstwa
2015
kradzieże rzeczy cudzej
35
- w tym kradzieże samochodów
2
nietrzeźwi kierowcy
20
włamania
16
z ustawy o narkomanii
12
przestępstwa gospodarcze
4
uszkodzenia mienia
6
bójki i pobicia
3
uszkodzenia ciała
1
rozboje i wymuszenia
0
zabójstwa
0
zgwałcenia
0
Zródło danych: dane statystyczne Posterunku Policji w Gogolinie

2014
40
4
28
28
109
10
26
2
4
5
0
0

Ponadto policjanci z Gogolina w 2015 roku na terenie Gminy Gogolin:
- przeprowadzili 631 interwencji (w 2014 r. - 806), z czego 104 interwencje domowe (w 2014 r. - 85),
- objęli procedurą „Niebieskiej Karty” 28 rodzin (w 2014 r. - 26), przy czym stwierdzono 5 przestępstw
znęcania się nad rodziną (w 2014 r. - 5); 3 przestępstwa gróźb karalnych (w 2014 r. - 3) oraz 12 przestępstw
niealimentacji (w 2014 r. - 2).
W roku 2015 obok ujawniania i wykrywania przestępstw, dzielnicowi Posterunku Policji w Gogolinie ujawnili
w sumie 767 wykroczeń (w 2014 r. - 794), za które:
- sporządzili 48 wniosków o ukaranie do sądu (w 2014 r. - 53),
- nałożyli 555 mandatów karnych (w 2014 r. - 441),
- udzielili 164 pouczeń (w 2014 r. - 300).
Mandaty i pouczenia zastosowano za wykroczenia przeciwko:
- bezpieczeństwu w ruchu drogowym: 303 (w 2014 r. - 268),
- urządzeniom użytku publicznego: 74 (w 2014 r. - 110),
- przepisom ust. o wychowaniu w trzeźwości: 174 (w 2014 r.- 137),
- obyczajności publicznej: 62 (w 2014 r. - 84),
- porządkowi i spokojowi publicznemu: 53 (w 2014 r. - 78),
- mieniu: 34 (w 2014 r. - 34),
- bezpieczeństwu osób i mienia: 3 (w 2014 r. - 4),
- innym przepisom: 19.
Realizując zadania profilaktyczne w ramach tzw. prewencji kryminalnej, w 2015 r. dzielnicowi wspólnie
z kierownikiem posterunku przeprowadzali liczne spotkania we wszystkich placówkach oświatowych
na terenie miasta i gminy Gogolin.
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Zrealizowano takie programy jak m.in. „Bezpieczny Przedszkolak”, „Pierwszaki”, „Bezpieczny Rowerzysta”,
„Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”. Gogolińska policja
współorganizowała wraz ze Stowarzyszeniem „Nasz Karłubiec” trzecią edycję imprezy rowerowej pn.
„Karłubiecki Tour de Kids 2015”.
Straż Miejska w Gogolinie.
Realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego
oraz inne czynności i zadania określone przez Burmistrza Gogolina w sprawach, które nie zostały zastrzeżone
prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i samorządowej.
Skład osobowy:
- Komendant - 1,
- Strażnik - 3.
Postawowe wyposażenie:
- samochód terenowy,
- system monitoringu miejskiego,
- środki łączności,
- środki przymusu bezpośredniego.
Ochotnicze Straże Pożarne.
Do zasadniczych zadań OSP należy udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń
ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń oraz prowadzenia działalności na
terenie gminy mającej na celu zapobieganie pożarom. OSP współdziałają w tym zakresie z Państwową Strażą
Pożarną, samorządem i innymi podmiotami.
Na terenie gminy Gogolin funkcjonuje 6 jednostek, z których 3 tj. OSP Odrowąż, OSP Obrowiec i OSP
Kamień Śląski wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG). Ponadto OSP
Odrowąż jest włączona w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Pozostałe jednostki tj. OSP Gogolin,
OSP Górażdże, OSP Zakrzów są przeznaczone do działania na terenie Gminy Gogolin oraz zgodnie
z porozumieniem zawartym przez Komendanta Powiatowego PSP z burmistrzami i wójtami powiatu
Krapkowickiego na terenie powiatu Krapkowickiego.
Gminne Centrum Reagowania.
Wydział Urzędu Miejskiego w Gogolinie w składzie dwu osobowym. Gminne Centrum Reagowania realizuje
zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, obrony cywilnej, ochrony
infomacji niejawnych, jak również związane z finansowaniem i funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP.
Działania są ukierunkowane głównie na przygotowanie i doskonalenie funkcjonowania gminy w sytuacjach
kryzysowych.
W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych
jednostek organizacyjnych, ćwiczenia m.in. ewakuacja obiektów publicznych w sytuacji zagrożenia,
realizowane zadania związane z poprawą bezpieczeństwa głównie przeciwpowodziowego na terenie gminy, na
bieżąco uaktualniania jest dokumentacja planistyczna niezbędna do prowadzenia działań, realizowane są
zakupy wyposażenia i sprzętu przydatnego do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych.
Dział III
Infrastruktura społeczna - posiadane zasoby
Rozdział 1
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i polityki lokalnej zmierzającej do zrównania
rozwoju społecznego, korzystnego również dla najbiedniejszych obywateli. Organizują ją organy administracji
rządowej i samorządowej, realizując zadania pomocy społecznej współpracując, na zasadzie partnerstwa
z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Samorząd lokalny w ramach określonych ustawą, wspiera osoby i rodziny, które z różnych względów nie radzą
sobie w trudnych sytuacjach życiowych - chwilowo lub trwale - a do innych systemów zabezpieczenia
społecznego nie nabyły uprawnień.
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno obowiązki państwa poprzez zadania zlecone i powierzone
gminie w tym rządowe programy pomocowe (np. dożywianie), jak i obowiązki gminy w zakresie polityki
społecznej poprzez zadania własne, środowiskowe programy pomocowe oraz niekonwencjonalne formy
pomocy na rzecz osób i środowiska.
Od miesiąca lipca 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie realizowane są dodatkowe zadania
w zakresie: dłużników alimentacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, dodatki
energetyczne i dodatki mieszkaniowe, prowadzony jest również magazyn sprzętu rehabilitacyjnego.
W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie wydatkował na świadczenia społeczne, opłaty za pobyt
w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS ogólną kwotę 3.798.258,18 zł.
Część środków pochodziła z budżetu państwa, w szczególności wydatki na świadczenia rodzinne i zasiłki dla
opiekunów, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd świadczenie w ramach
programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dodatki energetyczne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pozostałe środki pochodziły ze środków gminy. Z budżetu
wojewody uzyskano dotację na realizację zadań własnych tj. wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych
oraz realizację rządowego programu pomocowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, składki na
ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
stypendia.
W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie wydatkował na świadczenia społeczne, opłaty za pobyt
w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS ogólną kwotę 3.798.258,18 zł w tym:
1) zadania zlecone w łącznej kwocie; 1.709.879,95 zł w tym:
- Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
w kwocie: 1.467.827,60 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne
i zasiłki dla opiekunów
w kwocie: 8.928,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne
i zasiłków dla opiekunów
w kwocie: 105.896,06 zł,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd
w kwocie: 995,40 zł,
- świadczenie w ramach programu rządowego wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego
w kwocie: 4.800,00 zł,
- dodatki energetyczne
w kwocie: 4.916,50 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w kwocie: 112.616,39 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
w kwocie: 3.900,00 zł,
2) dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie: 468.404,34 zł w tym;
- Zasiłek stały
w kwocie: 234.834,88 zł,
- Zasiłek okresowy
w kwocie: 99.753,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały
w kwocie:19.277,00 zł,
- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w kwocie: 97.500,00 zł:
(posiłki w kwocie 24.965,93 zł + świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 72.534,07 zł),
- stypendia
w kwocie: 17.039,46 zł.
3) zadania własne w łącznej kwocie; 1.619.973,89 zł – w tym;
- świadczenia z pomocy społecznej
w łącznej kwocie; 268.525,22 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę
w kwocie 1.190.394,86 zł,
- dodatki mieszkaniowe
w kwocie: 103.293,94 zł,
- stypendia
w kwocie 4.259,87 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (gminne świadczenie)
w kwocie: 53.500,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej swoje cele i zadania realizuje przede wszystkim poprzez Dział Pomocy Socjalnej
w którym:
- w wydzielonych rejonach opiekuńczych na terenie miasta i gminy pracuje 5 pracowników socjalnych,
- usługi opiekuńcze oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku z terenu całej gminy
wykonuje 1 pracownik socjalny i 5 opiekunek domowych,
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- dokumentację związaną z wydawaniem decyzji administracyjnych, ewidencję i sprawozdawczość
i administrowanie bezpieczeństwem informacji – realizują 2 osoby.
Beneficjentami pomocy społecznej są osoby i rodziny, które nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji
życiowych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera te osoby
i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Jednocześnie beneficjenci pomocy społecznej zobligowani są do
aktywnej współpracy i współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji pod rygorem ograniczenia lub utraty
prawa do świadczeń pomocy społecznej.
Szczególnymi przesłankami udzielenia pomocy społecznej są m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność,
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar
handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których posiadane dochody nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, które od
1 października 2015 r. wynoszą odpowiednio:
- na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł,
- na osobę w rodzinie – 514 zł.
Dział Pomocy Socjalnej wspiera osoby i rodziny wymagające pomocy zgodnie z przewidzianymi w ustawie
uprawnieniami:
a) podstawowe świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały - przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
- zasiłek okresowy (bezrobotni, niepełnosprawni, długotrwale chorzy, oczekujący na świadczenie
z ubezpieczenia społecznego),
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy (zaspokajają podstawowe potrzeby bytowe i zdrowotne m.in.
żywność, opał, pokrycie kosztów leczenia),
b) świadczenia niepieniężne, m.in.:
- sprawienie pogrzebu,
- udzielenie schronienia,
- posiłek,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- pobyt w domu pomocy społecznej,
- praca socjalna.
W mieście i gminie Gogolin podstawową przyczyną, dla której niezbędne jest wsparcie finansowe, to ubóstwo
oznaczające pozostawanie bez dochodu, lub uzyskiwanie dochodu niższego od określonego w art. 8 ustawy.
Ubóstwo ma negatywne reperkusje w kondycji zdrowotnej osób i rodzin (niedożywienie, zmniejszona
odporność na choroby itd.), pogarsza warunki rozwojowe dzieci i młodzieży powodując zanik ambicji
edukacyjnych, upośledzenie kulturowe, dziedziczenie biedy. Ubóstwo wpływa negatywnie na stosunki
wewnątrz rodzinne, powoduje degradację rodzin i sprzyja szybkiemu rozwojowi patologii społecznych. U jego
podłoża leży zwykle bezrobocie lub uzależnienie - to podstawowe przyczyny braku samodzielności, często ze
sobą ściśle związane i wzajemnie z siebie wynikające.
Pozostałe problemy powodujące utratę samodzielności to: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Szczegółowo przyczyny udzielenia świadczeń pomocy społecznej w Gogolinie w 2015 r. przedstawia poniższa
tabela.
Przyczyny udzielania świadczeń pomocy społecznej w 2015 r.
Przyczyna trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
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Liczba osób w
rodzinach
354
0
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Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
w tym: wielodzietność
rodzina niepełna
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymałay status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

11
39
117
101
87

11
181
285
196
150

96

227

11
28
6
0
73
2
4

61
85
21
0
129
2
4

0

0

1
2
0

1
8
0

Zródło danych: dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
W 2015 r. pomocą objęto 890 osób z 423 rodzin, co stanowi 7,30 % ogółu mieszkańców miasta i gminy
Gogolin (12.192). Zgodnie z ogólnokrajowymi tendencjami większość osób wymagających pomocy
i wsparcia, to mieszkańcy większych aglomeracji danego terenu:
- wśród 423 rodzin objętych pomocą w 2015 r.: 59,57 % stanowili mieszkańcy Gogolina, następnie:
- mieszkańcy Kamionka; 8,75 % (głównie mieszkańcy DSS ),
- mieszkańcy Kamienia Śląskiego 8,51 %,
- mieszkańcy Górażdży: 6,62 %,
- mieszkańcy Choruli 4,96 % , Zakrzowa 3,31 %,
- mieszkańcy Malnia 3,07% i Obrowiec 2,84 %,
oraz mieszkańcy Odrowąża 1,65 % i Dąbrówki 0,71 %.
Porównano również liczbę osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
do ogólnej liczby mieszkańców danej miejscowości. Z uzyskanych danych, wyszczególnionych w podanej
niżej tabeli wynika, że najliczniejsza liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej w 2015 roku występuje
w miejscowości Gogolin (8,50%), Chorula (8,17%), Górażdże (7,87%), Kamionek (7,54%), Zakrzów
(7,19%), Kamień Śląski (6,02 %), Obrowiec (5,14%), Malnia (3,99%), Odrowąż (2,66%) i Dąbrówka (1,97%).
Szczegółowe zestawienia liczby osób i rodzin objętych pomocą Ośrodka według miejsca zamieszkania
obrazuje podana niżej tabela.
Liczba osób objętych pomocą społeczną w 2015 r. wg miejsca zamieszkania.
Wyszczególnienie

Liczba mieszkańców
gminy Gogolin
Liczba osób objętych
pomocą OPS
Procentowe
ujęcie
liczby mieszkańców
objętych pomocą.
Liczba
rodzin
objętych pomocą
Procentowe
ujęcie
osób korzystających
z pomocy

Ogółem
w gminie

Gogolin

Kamionek

Kamień
Śląski

Górażdże

Chorula

Zakrzów

Malnia

Obrowiec

Odrowąż

Dąbrówka

12.192

6410

650

1328

839

575

417

701

506

563

203

890

545

49

80

66

47

30

28

26

15

4

7,30 %

8,50 %

7,54 %

6,02 %

7,87 %

8,17 %

7,19 %

3,99%

5,14 %

2,66 %

1,97%

423

252

37

36

28

21

14

13

12

7

3

100%

59,57%

8,75 %

8,51 %

6,62 %

4,96 %

3,31 %

3,07%

2,84%

1,65%

0,71%

Zródło danych: dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie
Dział Pomocy Socjalnej w 2015 r. zrealizował świadczenia pomocy, opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej oraz opłaty składek ZUS na ogólną kwotę: 1.915.180,36 zł w tym:
1) zadania zlecone w łącznej kwocie: 4.895,40 zł:
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- Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w kwocie: 3.900,00 zł,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd w kwocie: 995,40 zł,
2) dofinansowanie zadań własnych w kwocie: 451.364,88 zł
- Zasiłek stały w kwocie: 234.834,88 zł,
- Zasiłek okresowy w kwocie: 99.753,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie: 19.277,00 zł,
- Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie: 97.500,00 zł,
(posiłki w kwocie: 24.965,93 zł + świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie: 72.534,07 zł),
3) zadania własne w łącznej kwocie 1.458.920,08 zł – z tego:
- świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie: 268.525,22 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS ponoszona przez gminę w kwocie: 1.190.394,86 zł.
Szeroka oferta pomocowa działu socjalnego obejmuje przede wszystkim zadania własne gminy - zasiłki
celowe i w naturze zaspokajają głównie elementarne potrzeby w zakresie:
• ogrzania: koszt zaopatrzenia mieszkańców w opał;
• wyżywienia;
• dożywiania dzieci w szkołach oraz osób dorosłych.
Wśród pozostałych niezbędnych potrzeb podopiecznych zaspokajanych ze środków własnych wymienić
należy:
• potrzeby zdrowotne i zakupy leków;
• zapewnienie niezbędnego ubrania;
• zaspokojenie innych potrzeb (np. zakup artykułów szkolnych dla dzieci, niezbędnego sprzętu gospodarstwa
domowowego.
Rozdział 2
Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku
Gminny Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku o profilu dla osób w podeszłym wieku powstał
na terenie gminy Gogolin w 2006 r.
Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku jest domem stacjonarnym, zapewniającym całodobową
opiekę mieszkańcom w podeszłym wieku z terenu gminy Gogolin i innych gmin na podstawie skierowań
wydanych przez ośrodki właściwe.
Przeznaczony jest dla osób schorowanych, starszych, niepełnosprawnych, samotnych, zarówno kobiet, jak
i mężczyzn. Dysponuje 47 miejscami stałego pobytu. 30 stycznia 2016 r. minęło 10 lat jak wprowadzili się do
Domu pierwsi mieszkańcy. Z zamieszkania w ciągu tych 10 lat skorzystało 161 osób. Dom posiada
komfortowo urządzone duże słoneczne 1 i 2 osobowe pokoje mieszkalne wraz z WC i łazienkami. Teren wokół
budynku jest pięknie zagospodarowany i oświetlony, przystosowany dla osób niepełnosprawnych
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- wypoczynkowe z alejkami spacerowymi, klombami, uroczym ogrodem
oraz trzema altanami, z których jedna stanowi miejsce do grillowania.
Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku zaspokaja wszelkie niezbędne potrzeby bytowe,
zdrowotne, edukacyjne, społeczne, kulturalno-rozrywkowe mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie standardami i spełnia wszystkie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej.
Dom oferuje mieszkańcom pomieszczenia ogólnodostępne jak: pokoje dziennego pobytu, salon
wypoczynkowy, pokój gościnny, świetlice ze sprzętem audiowizualnym, pracownię terapii zajęciowej, punkt
biblioteczny z internetem, kuchnię z zapleczem kuchennym, jadalnię, kuchenki mieszkańców, kaplicę, gabinety
rehabilitacyjne, pralnię oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych, jest winda osobowa, łagodne podjazdy, system przyzywowo-alarmowy
i alarmowo-przeciwpożarowy.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych (zgodnie z wyznaniem) na odpowiednim
poziomie.
Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych,
wspomagających (wyżywienia i organizacji posiłków) na poziomie obowiązujących standardów.
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Do szczegółowych zadań Domu należy:
- zapewnienie mieszkańcom i pensjonariuszom bezpiecznego, godnego życia, intymności, niezależności,
umożliwienie rozwoju osobowości, a w miarę możliwości ich samodzielności oraz zaspokojenie potrzeb
opiekuńczych poprzez udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszenie sprawności
i udzielenie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
- umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, stymulowaniu, nawiązywaniu kontaktów z rodziną
i środowiskiem, pomocy w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny oraz działań
zmierzających do usamodzielnienia;
- umożliwienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych,
zapewnienie usług pielęgniarskich w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
W Dziale Opiekuńczo-terapeutycznym do bezpośredniej opieki nad mieszkańcami zatrudnieni są następujący
pracownicy: 3 pielęgniarki, 14 opiekunek, 5 pokojowych, 1 pracownik socjalny i 1 instruktor terapii
zajęciowej, natomiast w Dziale Administracyjno-gospodarczym pracuje 8 osób w tym 4 kucharki.
Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku spełnia rolę swoistego centrum integracji lokalnej
społeczności. Jest inicjatorem przedsięwzięć, których celem jest zaprezentowanie szerszej publiczności
warunków jakie DSS zapewnia przebywającym tu seniorom, podejmuje również oprócz swoich statutowych
działań inne niekonwencjonalne formy pomocy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych grup
społecznych. W ramach integracji oraz utrwalania więzi między pokoleniami nasz Dom żywo współpracuje
z lokalnymi liderami, instytucjami, placówkami, Stowarzyszeniami, a przede wszystkim z Sołtysem i Radą
Sołecką wsi Kamionek.
Rozdział 3
Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie
Gminny Ośrodek Zdrowia świadczy usługi medyczne w zakresie: poradni okulistycznej, otolaryngologicznej,
chirurgicznej, ginekologiczno – położniczej, rehabilitacji, poradni zdrowia psychicznego, uzależnień, pracowni
USG, pracowni RTG, medycyny pracy, w zakresie usług pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych, położnej
środowiskowo – rodzinnej, higieny szkolnej w ramach kontraktu z NFZ. Działa również punkt szczepień oraz
Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego dla Dzieci, Młodzieży i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
oraz Osób w Wieku 50+ przy Gminnym Ośrodku Zdrowia.
Liczba pacjentów Gminnego Ośrodka Zdrowia w poszczególnych latach:
2013
2014
1.
Poradnia ginekologiczno - położnicza
4244
4398
2.
Poradnia okulistyczna
1839
1965
3.
Poradnia odwykowa
1285
1343
4.
Poradnia psychiatryczna
398
528
5.
Gabinet rehabilitacyjny
2465
2965
6.
Poradnia chirurgiczna
1965
1922
7.
Punkt szczepień przeciw HPV
37
39
8.
Poradnia medycyny pracy
511
501
9.
Pracownia USG
440
511
10. Gabinet higieny szkolnej
1750
1629
11. Gabinet pielęgniarki środowiskowej
325
340
12. Pracownia RTG
916
1045
Zródło danych: dane statystyczne Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

2015
4719
1944
1125
416
3012
2016
37
598
624
1685
386
950

W Gminnym Ośrodku Zdrowia zatrudnionych jest: 16 lekarzy, 6 fizjoterapeutów, 3 położne, 4 pielęgniarki,
1 higienistka szkolna, 1 psycholog, 1 logopeda, 1 neurolog, 2 sprzątaczki i 1 stażysta; 9 etatów to etaty pełne,
pozostałe osoby są zatrudnione na ½ etatu. Od początku działalności GOZ przekracza zakontraktowane ilości
przyjęć pacjentów, co spowodowało zwiększenie kontraktu o 100 % w poradni ginekologiczno – położniczej
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i poradni odwykowej, a w gabinecie rehabilitacji o 20 %. Ośrodek nieustannie stara się o rozszerzenie
świadczonych usług. Od 2013 r. w strukturach GOZ świadczone są usługi w zakresie higieny szkolnej na
terenie gminy Strzeleczki. Dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia, powiązane są z liczbą przyjmowanych
pacjentów i z roku na rok są coraz większe:
2013 r. – 912 792 zł,
2014 r. – 1 017 884 zł,
2015 r. – 1 056 445 zł.
Co roku zwiększa się liczba pacjentów GOZ, zarówno w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jak również
w zakresie usług komercyjnych. Uruchomiono nowe poradnie specjalistyczne: neurologiczną, kardiologiczną,
diabetologiczną i pracownię badania kierowców. Powyższe poradnie nie mają kontraktu z NFZ.
W 2015 r. Gminny Ośrodek Zdrowia stał się właścicielem nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej 2,
w którym świadczy usługi. Dzięki rozbudowie powstało dodatkowe skrzydło, które w grudniu 2015 r. oddano
do użytku. Łączny koszt rozbudowy (wraz z projektem budowlanym) zamknął się w kwocie 750 711,60
złotych.
W 2015 r. Gminny Ośrodek Zdrowia wraz z Referatem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie realizował program „Zdrowa Gmina 2014”, w ramach którego przeprowadzono:
- badania cytologiczne – przebadano 1100 pacjentek,
- zajęcia korekcyjne wad postawy u dzieci i młodzieży, wskazanych przez lekarza ortopedę – z zajęć
skorzystało 38 uczniów, przebadano łącznie 110 dzieci,
- badania przesiewowe (poziomu cukru i pomiar EKG) członków Klubu Seniora,
- 70 badań z okazji Dnia Kobiet oraz bezpłatne przesiewowe badania i instruktaż samobadania piersi,
- zabiegi rehabilitacyjne w domu pacjenta; wykonano 8 cykli usług, łącznie 80 wizyt, w ramach działalności
Centrum Aktywizacji i Wsparcia Fizycznego Dzieci, Młodzieży, Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz
Osób w Wieku 50+ przy Gminnym Ośrodku Zdrowia,
- przesiewowe badania poziomu cukru i ciśnienia – 450 osób,
- badania w zakresie wczesnego wykrycia raka prostaty u mężczyzn – 38 badań,
- odpłatne i nieodpłatne badania USG jamy brzusznej, piersi i badania UDP,
- badania mammograficzne raz stacjonarne – mammobus (196 kobiet), raz wyjazdowe (do Opola, 23 kobiety),
- bezpłatne przesiewowe badania kardiologiczne z okazji Światowego Dnia Serca – skorzystało 45 osób,
- badania słuchu i wzroku wśród uczniów kl. I (98 dzieci), badania stomatologiczne oraz badania wad postawy,
- szczepienia dziewcząt klas trzecich gimnazjum (mieszkających na terenie gminy) przeciwko HPV;
szczepienia były finansowane z środków budżetowych gminy i przez rodziców - zaszczepiono 17 osób,
- działania profilaktyczne w zakresie narkomanii oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród młodzieży,
którymi objęto 280 dzieci i 55 osób dorosłych,
- akcję „Ciąża bez alkoholu”, w ramach poradni ginekologiczno – położniczej,
- działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży na temat zdrowego odżywiania się oraz zajęcia praktyczne
prowadzone przez diabetologa,
- akcje promujące zdrowy styl życia (wyjazdy rowerowe, spotkania na pływalni, marsze Nordic Walking,
promocja zdrowego żywienia),
- 35 badań w ramach programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Rozdział 4
Oświata
W gminie Gogolin funkcjonują:
Przedszkola:
a) Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie z oddziałem zamiejscowym w Górażdżach,
b) Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie,
c) Niepubliczne „Przedszkole w Ogrodzie” w Kamionku.
Szkoły podstawowe w tym trzy z oddziałami przedszkolnymi:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie,
b) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie z oddziałami przedszkolnymi i filią
w Zakrzowie,
c) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Malni z oddziałami przedszkolnymi,
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d) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim z oddziałami
przedszkolnymi,
e) Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach.
Zespół Szkół w Gogolinie w skład, którego wchodzą:
a) Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina z oddziałami dwujęzycznymi i integracyjnymi,
b) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej z oddziałami dwujęzycznymi.
Liczba miejsc w publicznych przedszkolach w Gminie Gogolin
Lp. Przedszkole /oddział przedszkolny
1.
2.
3.
4.
5.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
Oddział zamiejscowy PP nr 1 w Górażdżach
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Gogolinie
Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni
Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu
Śląskim
6.
Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w
Gogolinie
7
Filia w Zakrzowie
Razem
Zródło danych: dane statystyczne UM w Gogolinie

Liczba miejsc
100
50
50
48

Liczba
grup
4
2
2
2

38

2

50

2

25
361

1
15

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Gogolin uczęszcza 290 dzieci, a do Niepublicznego „Przedszkola w Ogrodzie” w Kamionku
prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek uczęszcza 23 dzieci. Objętych opieką
przedszkolną w gminie jest 313 dzieci, a do przedszkoli w sąsiednich gminach uczęszcza 37 dzieci –
mieszkańców gminy Gogolin.
Do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin uczęszcza 613 uczniów do 35
oddziałów. Działa także sześciooddziałowa Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach,
do której uczęszcza 40 uczniów. W Zespole Szkół naukę pobiera 433 uczniów w tym 152 w 6 oddziałach
w liceum i 281 w 12 oddziałach gimnazjum.
Od roku szkolnego 2016/2017, w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, zwiększy się
zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, ponieważ obowiązek szkolny będzie dotyczył dzieci
siedmioletnich, a nie sześcioletnich.
Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w latach 2016 - 2019 przedstawia poniższa tabela:
Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w latach 2016 - 2019
2016/2017
2017/2018
2018/2019
6- latki - 92
6- latki - 119
6- latki - 125
5- latki - 119
5- latki - 125
5- latki - 119
4- latki - 125
4- latki - 119
4- latki - 146
3- latki - 146
3- latki - 109
Razem: 336
Razem: 509
Razem: 499
Zródło danych: dane statystyczne UM w Gogolinie
W tabeli uwzględniono wszystkie dzieci z danego rocznika, respektując zapisy ustawy o systemie oświaty
zobowiązujące jednostki samorządu terytorialnego do zapewnienia miejsc w przedszkolach wszystkim
czterolatkom od 2015 r. i wszystkim trzylatkom od 2017 r.
Gmina Gogolin dysponuje maksymalnie 361 miejscami w publicznych przedszkolach, co oznacza, że aby
objąć opieką przedszkolną wszystkie dzieci uprawnione do tej opieki należy zwiększyć znacząco liczbę miejsc
w przedszkolach szczególnie w mieście Gogolin oraz dostosować czas pracy placówek do potrzeb środowiska.
W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Gogolin działa żłobek „Bajkowa
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Kraina” prowadzony przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena” s.c. Usługi Pielęgniarskie.
Zarejestrowany w dniu 02.01.2014 r. żłobek dysponuje 30 miejscami i wszystkie są w pełni wykorzystane.
Rozdział 5
Instytucje Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie działają:
1.Świetlice:
- Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie,
- Świetlica Młodzieżowa w Kamionku,
- Świetlica Młodzieżowa w Malni,
- Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim,
- Świetlica Młodzieżowa w Choruli,
- Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu,
- Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie,
- Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach,
- Nutka Cafe w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.
2.Zespoły:
- Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
- Mażoretki ArriVa,
- Zespół Folklorystyczny w Kamieniu Śląskim,
- Chór Mieszany HEIMATTREU,
- Wędrująca Kapela - sekcja muzyczna Akademii Trzeciego Wieku,
- Zespół Pieśni i Tańca Mały Gogolin.
3.Seniorzy:
- Akademia Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora.
4.Zajęcia artystyczne:
- Grupa Malarstwo i Witraże,
- Grupa decupage,
- Klub Malucha,
- Grupa bębniarska,
- Taniec Towarzyski dla dzieci,
- Latino-Solo dla Pań,
- Taniec Towarzyski dla dorosłych,
- Nauka gry na gitarze,
- Nauka gry na instrumentach dętych,
- Nauka gry na instrumentach szkolnych,
- Balet i Jazz,
- Ceramika,
- Hip – Hop,
- Zajęcia taneczno – ruchowe 40+.
Gminne Centrum Kultury w Gogolinie dysponuje następującymi salami:
- sala widowiskowa na 250 osób,
- sala muzyczna na 50 osób,
- 4 pracownie artystyczne do zajęć,
- Nutka Cafe – zajęcia świetlicowe.
.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie istnieje od 1949 r., a od 2001 roku działa jako samodzielna
instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową pracuje w oparciu o plan pracy, który polega
na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów i udostępnianiu ich na zewnątrz, jak i na miejscu, propagowaniu
i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.
Misją biblioteki jest wspieranie rozwoju lokalnej społeczności poprzez udostępnianie zbiorów, podejmowanie
zadań z zakresu edukacji i kultury oraz zapewnianie warunków do samorealizacji i kreatywności.
Gminna Biblioteka Publiczna integruje wielokulturową społeczność Gminy Gogolin i buduje społeczeństwo
obywatelskie.
Instytucja ma swoja siedzibę w Gogolinie oraz filie w miejscowościach: Chorula, Górażdże, Kamień Śląski,
Kamionek i Malnia.
Księgozbiór biblioteki liczy 51 124 woluminów (stan 2015r.), 288 audiobooków, 2974 książek w języku
niemieckim, 56 pozycji w języku angielskim, 775 książek (depozyt Biblioteki Caritas) o tematyce religijnej
w języku niemieckim i polskim oraz 37 czasopism.
Do zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie, ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- selekcja zbiorów,
- popularyzowanie książki czytelnictwa,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie
wypożyczeń międzybibliotecznych,
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- realizacja programów i projektów,
- realizacja programu Instytutu Książki „Dyskusyjne Kluby Książki” – spotkania z czołowymi pisarzami
polskimi i miłośnikami książek – GBP Gogolin, Filia Malnia i Filia Kamień Śląski (zadanie współfinansowane
przez Instytut Książki),
- realizacja programu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” wspólnie z TSKN DFK Koło Gogolin
i Kamionek,
- majowe obchody Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza,
- organizacja ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych dla dzieci,
- organizacja konkursu recytatorskiego i innych,
- organizowanie lekcji bibliotecznych, pogadanek, głośnego czytania, prelekcji, spotkań autorskich dla dzieci
i młodzieży,
- orgaonizowanie czytelnictwa i
udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom
chorym
i niepełnosprawnym,
- organizowanie innych zajęć, spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych takich jak: Tydzień z internetem,
Odjazdowy Bibliotekarz, Cała Polska Czyta Dzieciom, Pasowanie na czytelnika, itp,
- organizacja bezpłatnego instruktażu komputerowego dla seniorów,
- organizowanie wystaw plastyczno – literackich i innych,
- organizowanie sesji, prelekcji, wykładów, koncertów, spotkań z ciekawymi osobowościami, autorami dla
dorosłych,
- prowadzenie działalności wydawniczej.
Rozdział 6
Infrastruktura sportowa
Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego gminy
Gogolin jest finansowana z budżetu gminy a jej głównymi zadaniami są:
- udostępnianie własnych obiektów dla potrzeb szkolenia i na zlecenie zainteresowanych organizacji
i instytucji,
- organizowanie zleconych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej,
- udostępnianie krytej i odkrytej pływalni oraz innych obiektów położonych w obrębie Zespołu Rekreacyjno –
Sportowego,
- przewóz, w ramach usług własnych, autobusem uczniów na zajęcia szkolne w ramach wychowania
fizycznego.
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Zgodnie postanowieniami statutu w skład Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie wchodzą:
1) pływalnia kryta w Gogolinie,
2) pływalnia odkryta w Gogolinie;
3) pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim,
4) boiska sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi w Gogolinie,
5) hala sportowa w Gogolinie,
6) obiekt rekreacyjno – sportowy w Kamieniu Śląskim,
7) stadion sportowy w Górażdżach,
8) stadion sportowy w Obrowcu,
9) boisko sportowe w Kamionku,
10) boisko sportowe w Choruli,
11) kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Gogolinie,
12) kompleks boisk w Zakrzowie.
Organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Gogolin zajmują się wspólnie:
Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie oraz Wydział Oświaty Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Gogolinie. W 2015r. wspólnie organizowali lub współorganizowali:
a) IX Bieg Papieski – biegi przełajowe na dystansach od 200m do 1000m dla przedszkolaków i młodzieży
uczącej się,
b) XII Grand Prix w pływaniu,
c) III Olimpiadę Przedszkolaków,
d) imprezę rekreacyjno – sportową w ramach "Kulturalngo Lata" na Placu Benedyktyńskim,
e) VIII Edycja Ligi Futsalu Tygodnika Krapkowickiego,
f) cykl Drużynowych Turniejów Niezrzeszonych Miłośników Badmintona Gogolin 2015,
g) Halowy turniej piłki nożnej strażaków,
h) Halowe Mistrzostwa Młodzieży w Wędkarstwie Rzutowym 2015 Okręg PZW Opole,
i) I Turniej piłki siatkowej dziewcząt,
j) Międzypowiatowy Turniej Strażaków w Siatkówce,
k) Gminny turniej piłki nożnej szkół podstawowych dziewcząt i chłopców,
l) Mistrzostwa Polski w Zapasach w Stylu Wolnym kat. Młodzików,
m) III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Gogolina Maestro 2015,
n) IV Memoriał im. Henryka Wołoszyna w Zapasach w Stylu Wolnym Dzieci i Młodzieży,
o) Badania tkanki tłuszczowej, sprawności i postawy ruchowej dzieci z Akademii Piłkarskiej MKS
Gogolin,
p) Turniej piłki nożnej halowej organizowany przez Opolski Związek Piłki Nożnej w Opolu pod nazwą
„Bawi nas piłka”,
q) wyjazd mieszkańców gminy Gogolin na narty,
r) plebiscyt sportowców niepełnosprawnych "Najlepsi z Najlepszych",
s) wyjazd mieszkańców gminy Gogolin na lodowisko Toropol,
t) Zajęcia biegowe i udział reprentacji gminy Gogolin w Biegu Krapkowickim,
u) Marsz Nordic Walking w parku przypałacowym w Mosznej,
v) Marsz Nordic Walking z Kamienia Śląskiego na Górę Św. Anny,
w) zawody wędkarskie na otwarcie sezonu,
x) Opolski Rajd Rowerowy Opolska Wiosna,
y) Wędkarski Dzień Dziecka w Choruli (łowisko na stawie),
z) Zawody sportowo sprawnościowe na stadionie w Górażdżach,
za) Rolkowy Zawrót Głowy,
zb) Gogoliński Spływ Kajakowy Małą Panwią,
zc) Puchar Karolinki w Wędkarstwie,
zd) Memoriał Piłkarski im. B.i Z. Blautów Gogolin Cup dla rocznika 2006 i mł.,
ze) Gogoliński Rajd Rowerowy do Rogowa Opolskiego.
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Rozdział 7
Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego, jedną z form aktywności społecznej.
Odgrywają ważną rolę zarówno w integracji lokalnej społeczności, jak i organizacyjnym wzmacnianiu władz
lokalnych.
Organizacje te działają na terenie wszystkich miejscowości w Gminie Gogolin działając przede wszystkim
w zakresie pomocy społecznej, sportu i kultury. W sferze działań pomocy społecznej najprężniej działają
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin Okaż Serce Innym oraz Caritas Diecezji Opolskiej.
Gmina Gogolin corocznie przujmuje programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i przeznacza na ten cel środki budżetowe.
Tabela. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Lp.
1

Zadania publiczne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

2013

2014

2015

2016

85.000

85.000

85.000

85.000

2

Pomoc Społeczna- Pozostała działalność

10.000

10.000

10.000

10.000

3

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegopozostała działalność

86.000

86.000

86.000

90.000

4

Zadania w zakresie kultury fizycznej

380.000

380.000

420.000

450.000

561.000

561.000

601.000

635.000

Razem
Zródło danych: dane statystyczne UM w Gogolinie

Działania realizowane przez organizacje pozarządowe stanowią uzupełnienie oferty gminy i jej jednostek
organizacyjnych i pozwalają dotrzeć z pomocą i zaangażować znacznie więcej osób.
Dział IV
Identyfikacja podstawowych problemów społecznych i grup szczególnego ryzyka w Gminie Gogolin
Rozdział 1
Ubóstwo
W trakcie opracowywania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin zidentyfikowano
główne problemy społeczne w gminie. Diagnoza poszczególnych zjawisk w oparciu o dane statystyczne oraz
ankietowe, pozwoliła poznać ich rozmiary, przyczyny oraz uwarunkowania. Wyczerpujące rozpoznanie potrzeb
środowiska oraz skuteczny dobór metod ich zaspokajania pozwolą na stworzenie takiego wachlarza rozwiązań,
aby osoba oczekująca pomocy mogła dokonać wyboru efektywnej drogi poprawy własnej sytuacji życiowej.
Ubóstwo jest złożonym zjawiskiem generowanym głównie przez czynnik społeczno ekonomiczny i społeczno
demograficzny.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ubóstwo występuje, gdy osoba lub rodzina nie posiada dochodu lub
uzyskiwane dochody nie przekraczają odpowiednio wskaźników kwot określonych w art 8 ustawy, które
wynoszą odpowiednio: na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł, a na osobę w rodzinie 514 zł.
Ubóstwo wywiera ogromny wpływ na poszczególne obszary życia społecznego: wpływa negatywnie
na stosunki wewnątrz rodzinne, pogarsza warunki rozwojowe dzieci i młodzieży, powoduje zanik ambicji
edukacyjnych, wpływa na kondycję zdrowotną (niedożywienie, obniżona odporność). U jego podłoża leży
zwykle bezrobocie lub uzależnienie, często ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie z siebie wynikające, które
stanowią podstawową przyczynę braku samodzielności (J.Auleytner, Polityka społeczna czyli ujarzmienie
chaosu socjalnego, Warszawa 2002, s.428). Z analizy danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gogolinie wynika, że podstawową przyczyną, z powodu której udzielane jest wsparcie zarówno finansowe,
jak i rzeczowe ze środków pomocy społecznej, jest ubóstwo. Pozostałe problemy powodujące utratę
samodzielności to bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ubóstwo świadczy
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o zagrożeniu bezpieczeństwa biologicznej egzystencji człowieka. Najczęściej dotyka osoby i rodziny dotknięte
bezrobociem, rodziny niepełne, dotknięte problemem uzależnienia. Od 2003r. liczba rodzin, którym przyznano
świadczenia pomocy społecznej ze względu na ubóstwo, klasyfikuje się na względnie stałym poziomie.
W 2015 roku liczba osób, którym Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie udzielił pomocy ze względu na
ubóstwo wyniosła 354 (159 rodzin). Niskie dochody i ubóstwo mają negatywne reperkusje w stanie zdrowia
rodzin (złe odżywianie, trudne warunki bytowe) pogarszają możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży,
powodują ich upośledzenie kulturowe, wpływają negatywnie na stosunki wewnątrzrodzinne sprzyjając
degradacji rodziny i rozwojowi patologii społecznych.
Rozdział 2
Bezrobocie
Zjawisko bezrobocia ze względu na szerokie spektrum swojego oddziaływania społecznego jest bardzo różnie
definiowane w literaturze przedmiotu. Można je interpretować zarówno w kontekście ekonomicznym, jak
i socjologicznym, prawnym, czy psychologicznym (J.Borkowski, Socjologia i psychologia społeczna. Zarys
wykładu, Pułtusk 2003, s.295). Definicja osoby bezrobotnej została zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według której bezrobotnym jest osoba
niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli
jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru
czasu pracy, nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej
do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Liczba bezrobotnych w Gminie Gogolin, według stanu na dzień 31.12.2015 r., wynosiła ogółem: 424 osoby w tym 268 kobiet i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2014 o 36 osób.
Na 424 osoby bezrobotne tylko 44 osoby posiadały prawo do zasiłku.
Na terenie gminy Gogolin problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy osób w wieku 45-54 lata: 89
osób, oraz osób w wieku 25-34 – 124 osoby, co stanowi odpowiednio 20,99 % i 29,25 % ogółu bezrobotnych
mieszkańców gminy. Następna w kolejności jest grupa osób w wieku 18 do 24 lat (80 osób, czyli 18,87 %)
oraz osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata (67 bezrobotnych, czyli 15,80 %). Następne są osoby
w przedziale wiekowym 55 do 59 lat (52 osoby, czyli 12,26 %). Ostatnią już grupę stanowią osoby w wieku 60
lat i więcej (12 osób, czyli 2,83 %).
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach wynika również, że wśród bezrobotnych mieszkańców
gminy Gogolin dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (126 osób, tj. 29,72 % ogółu
bezrobotnych) oraz gimnazjalnym i niższym (134 osoby, tj. 31,60 %). Najmniejszą grupę wśród osób
pozostających bez pracy stanowią bezrobotni z wykształceniem wyższym (45 osób, tj. 10,61 % ogółu
bezrobotnych mieszkańców gminy Gogolin). Szanse na znalezienie pracy w dużej mierze zależą od poziomu
i rodzaju kwalifikacji, dlatego też czynnik, jakim jest wykształcenie jest bardzo istotny, gdyż to właśnie
osobom posiadającym wysokie kwalifikacje zawodowe łatwiej znaleźć zatrudnienie.
Bezrobocie członków rodziny często doprowadza do jej zubożenia. Sytuacja socjalno - bytowa rodziny
dotkniętej bezrobociem jest uzależniona przede wszystkim od tego, ile jest w rodzinie osób mających stałe
dochody (np. renta, emerytura, płaca) i jaka jest wysokość tych dochodów. W szczególnie trudnej sytuacji
znajdują się rodziny w których więcej niż jedna osoba pozostaje bez zatrudnienia, rodziny osób samotnie
wychowujących dzieci oraz rodziny wielodzietne.
Brak pracy powoduje szybką degradację ekonomiczną rodzin, potęguje biedę oraz rozszerza sferę ubóstwa.
Sytuacja materialna osób długotrwale bezrobotnych zależy w dużej mierze od ich wcześniejszego standardu
życia w okresie zatrudnienia, od posiadanych dóbr, oszczędności oraz stanu zadłużenia. Ważna jest sytuacja
wyjściowa osoby, która staje w obliczu utraty pracy - poziom od którego zaczyna się proces degradacji
ekonomicznej społecznej, jak również okres pozostawania bez pracy, szczególnie u osób bezrobotnych
długotrwale.
Rozdział 3
Uzależnienia
Z przytoczonego w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
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2011-2015 Raportu Światowej Organizacji Zdrowia pt. „Zagrożenia dla zdrowia światowego. Śmiertelność
i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpoważniejszymi zagrożeniami” alkohol znajduje się
na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma
związek z alkoholem. Konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi
regionami świata i wynosi 11 litrów czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego dorosłego mieszkańca.
Przyjmując, że w Europie ok. 5 % dorosłych mężczyzn i 1 % dorosłych kobiet uzależnia się od alkoholu,
liczbę osób uzależnionych w Polsce można oszacować na ok. 700 – 900 tys.
W 2015 r. do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 31
wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu (w 2013 r. – 31
wniosków, w 2014 r. – 37 wniosków), w tym:
- 0 – z Policji (w 2013 r. – 8, w 2014 r. - 6),
- 8 – z OPS w Gogolinie (w 2013 r. – 9, w 2014 r. - 16),
- 19 – z Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Gogolin (w 2013 r. – 10, w 2014 r. - 13),
- 4 – od członków rodzin (w 2013 r. – 4, w 2014 r. - 2).
W 2015 r. na badanie stopnia uzależnienia Komisja skierowała 23 osoby (w 2013 r. – 20 osób, w 2014 r. – 28
osób).
Do Sądu skierowano 16 wniosków (w 2013 r. – 8 wniosków, w 2014 r. – 20 wniosków).
Jak wynika z przedstawionych wyżej danych w stosunku do roku 2013 nastąpiło utrzymanie liczby wniosków
kierowanych do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wszczęcie
postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, szczególny wzrost zanotowano w przypadkach,
gdy wnioskodawcą był Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gogolin. Jednocześnie w stosunku do 2013 r.
nastąpiło utrzymanie liczby osób, które Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skierowała na badanie stopnia uzależnienia, oraz liczby wniosków skierowanych do Sądu.
Na podstawie danych statystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie alkoholizm jest jedną
z głównych przyczyn ubóstwa, a tym samym ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. W 2015 r.
podobnie, jak w latach poprzednich udzielono pomocy finansowej osobom/ rodzinom między innymi
ze względu na problem uzależnienia.
Struktura świadczeniobiorców ze względu na problem uzależnienia w ostatnich pięciu latach przedstawia się
następująco:
Alkoholizm
2011
2012
2013
Liczba rodzin
97
92
85
Liczba osób
172
154
145
Zródło danych: dane statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

2014
77
123

2015
73
129

Jak wynika z powyższego zestawienia liczba rodzin objętych pomocą finansową z powodu między innymi
choroby alkoholowej na przestrzeni 2011 – 2015 r. utrzymuje tendencję spadkową, jednakże nadal utrzymuje
się na stosunkowo wysokim poziomie.
Zasadnicze problemy spowodowane nadmiernym piciem alkoholu w naszej gminie są takie same, jak w całym
społeczeństwie. Należą do nich przede wszystkim problemy zdrowotne osób pijących i członków ich rodzin.
Chore są nie tylko osoby nadmiernie pijące, ale i członkowie ich rodzin. Małżonkowie alkoholików cierpią na
nerwice i depresje. Dzieci z takich rodzin bardzo często są wystraszone, znerwicowane, mają niską samoocenę
lub przeciwnie: w szkole i w domu demonstrują postawy buntownicze i agresywne. Częściej niż ich rówieśnicy
z domów wolnych od uzależnień, sprawiają kłopoty wychowawcze, sięgają po używki: papierosy, alkohol
i narkotyki. W rodzinach z problemem alkoholowych nierzadko dochodzi do awantur i aktów przemocy
wobec małżonka, starszych rodziców lub dzieci. Uzależnienie powoduje dezorganizację życia społecznego
osób nim dotkniętych i ich rodzin. Istnieje wysoka zależność między uzależnieniem od alkoholu
a bezrobociem, niższym statusem socjoekonomicznym, wypadkami i przemocą.
Alkohol, a zwłaszcza uzależnienie od niego któregoś członka rodziny, wywiera negatywny wpływ
na funkcjonowanie rodziny. W większości przypadków członkowie rodziny osoby uzależnionej doznają
licznych szkód psychofizycznych i materialnych spowodowanych zaburzeniami zachowania wynikającymi
z nietrzeźwości. Bardzo często obserwuje się poważne zaburzenia emocjonalne i pogorszenie stanu zdrowia,
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wynikające z przebywania w stanie ciągłego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Skutki alkoholizmu
dotykają więc nie tylko samego alkoholika. W równym stopniu jak on, leczenia wymagają członkowie jego
rodziny. Wypadnięcie pijącego z roli rodzinnej, zaburzenia jego zachowania, znęcanie się nad członkami
rodziny uniemożliwiają rodzinie spełnianie jej podstawowych funkcji. Nadużywanie alkoholu znacznie
zmniejsza zdolność człowieka do pracy. Wśród pijących jest wielu takich, którzy mają problemy bytowe,
stracili pracę lub nie mogą jej znaleźć i należą do bezrobotnych. Połączenie uzależnienia z bezrobociem
powoduje znaczne obniżenie szans na aktywne radzenie sobie z brakiem pracy. Nadmierne picie, a zwłaszcza
uzależnienie jednego z członków rodziny, zwykle odbija się na sytuacji ekonomicznej. Obciążenie budżetu
rodziny wydatkami na alkohol oraz spowodowana piciem mniejsza aktywność zarobkowa powodują często
obniżenie statusu ekonomicznego rodziny do granic ubóstwa.
Rozdział 4
Dysfunkcje rodziny
Rodzina określana jako podstawowa grupa społeczna wypełnia istotne funkcje w interesie społeczeństwa,
zaspokajając zarazem potrzeby psychiczne, emocjonalne i społeczne swych członków. Wypełnia zadania wobec
społeczeństwa i wobec jednostek wchodzących w ich skład. Środowisko rodzinne jest pierwszym
środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka. Na środowisko rodzinne składają się: struktura rodziny,
atmosfera wychowawcza w domu, warunki materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna
struktura środowiska. Najczęstsze zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania rodziny wynikają z zerwania
więzi rodzinnych, bezrobocia będącego przyczyną ubóstwa, uzależnień od środków psychoaktywnych,
szczególnie od alkoholu, czego skutkiem jest przemoc w rodzinie. Zjawisko przemocy występuje zarówno
w sferze fizycznej, emocjonalnej i seksualnej, także jako zaniedbania wobec dzieci.
W rodzinach zaburzonych, rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego,
rozładowania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i dawania rodzinie poczucia
bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją w środowiskach, które nie chcą lub nie
potrafią ingerować z pomocą, gdyż same nie posiadają właściwych wzorców. Dzieci pochodzące z tych rodzin
większość czasu spędzają wśród rówieśników, gdyż odrzucone przez środowisko rodzinne szukają akceptacji.
Coraz częściej mają problemy szkolne, popadają w konflikty, szukając oparcia łączą się w grupy, zaczynają
wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikty z prawem.
Przemoc.
Przemocą w rodzinie określane jest „każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest
utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił
działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności,
powodujące cierpienie i szkody” (Nowakowska, 2008, s. 21).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) definiuje
przemoc w rodzinie jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające
prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób
dotkniętych przemocą.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości,
poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy
rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować
podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania
poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz
oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji
w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.
Prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych,
a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw (Sasal, 2005, s. 16 - 19).
Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne,
występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc
w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny. Znęcanie się nad rodziną jest
najczęściej popełnianym przestępstwem w Polsce, zaraz po przestępstwach przeciwko mieniu i życiu
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(Tomaszewska, 2007, s. 36 - 37).
Przemoc ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę.
Przemoc w rodzinie przybiera różne formy: od przemocy fizycznej, przez przemoc psychiczną i seksualną,
po przemoc ekonomiczną. Przemoc w rodzinie rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona
charakter długotrwały i cykliczny.
Rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna – jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej
zdrowia lub pozbawienie ją życia,
- przemoc seksualna – to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych
lub zdeprecjonowania jej seksualności,
- przemoc psychiczna – to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary,
wzbudzanie w niej strachu,
- przemoc ekonomiczna – to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary
od sprawcy,
- zaniedbanie – to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.
Cykle przemocy:
- faza narastania napięcia – początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia, narastają sytuacje
konfliktowe,
- faza ostrej przemocy – następuje wybuch agresji, sprawca przemienia się w kata, może dokonać
strasznych czynów nie zwracając uwagi na krzywdę innych,
- faza miodowego miesiąca – to czas skruchy i okazywania miłości. Sprawca zaczyna dostrzegać to, co się
wydarzyło. Próbuje załagodzić sytuację, przeprasza, obiecuje poprawę, staje się uczynny i miły. Pozwala
ofiarom uwierzyć, że teraz będzie inaczej.
Przemoc w rodzinie ma tragiczne konsekwencje. Prowadzi nie tylko do uszkodzeń ciała ofiary, ale także
do zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń w sposobie, w jaki postrzega ona sama siebie, sprawcę oraz innych
ludzi.
Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Gogolin została przeprowadzona w oparciu o dane
statystyczne Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
Trudno ocenić skalę przemocy w rodzinie, najlepiej obrazują ją statystyki, opracowane na podstawie danych
Zespołu Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednocześnie stwierdzić należy
wzrost interwencji domowych i prowadzenie w ich wyniku procedury "Niebieska Karta". Coraz więcej osób
korzysta także z konsultacji – pracy socjalnej, udzielanych przez pracowników.
Liczba przekazanych do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego „Niebieskich Kart" w latach 2012 2015 z podziałem na instytucje zakładające.
Instytucja
zakładająca NK

Liczba Niebieskich Kart przekazanych do Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego
2012
2013
2014
2015

Razem

33

38

26

32

Policja

27

31

20

21

OPS

6

5

5

11

Oświata

0

0

0

0

Służba zdrowia
0
1
1
GKRPA
0
0
0
Inny Podmiot
0
1
0
Źródło: Zródło danych: dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolinie

0
0
0

Dane te jednak nie oddają w pełni obrazu przemocy na terenie Gminy Gogolin. Zjawisko to jest powszechne,
jednak nie zawsze jest ujawniane, co utrudnia rozpoznanie i przeciwdziałanie jej. W ostatnim czasie
zauważalna jest tendencja wzrostowa osób szukających wsparcia i pomocy w sytuacjach przemocy domowej
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dlatego też, liczba Niebieskich Kart utrzymuje się na wysokim poziomie. Prowadzone działania lokalne, jak
i ogólnopolskie powodują zmiany świadomości społecznej i z jednej strony zwiększa się gotowość
domniemanych ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej wiążą się z większym
profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy.
Eurosieroctwo.
Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu Województwo opolskie ma jeden z najwyższych w kraju
udział emigrantów definitywnych i zarobkowych oraz ujemne saldo migracji. Ponadto – specyficzne
i wyjątkowe dla województwa opolskiego, w tym Gminy Gogolin, zjawisko migracji zarobkowych dodatkowo
zmienia funkcjonowanie rodziny w zakresie jej zadań opiekuńczych wobec najmłodszych i najstarszych
członków. Obserwuje się występowanie grupy eurosierot, tj. dzieci, z których co najmniej jedno z rodziców
stale lub okresowo wyjeżdża do pracy za granicę oraz seniorów – rodziców emigrantów zarobkowych,
wymagających wsparcia i opieki.
Rozdział 5
Niepełnosprawność
Według określonej w ustawie o pomocy społecznej ogólnej definicji za niepełnosprawną uważać należy osobę,
której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy, powodujący trwałe lub okresowe utrudnienie, ogranicza bądź
uniemożliwia samodzielną egzystencję. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz wieku
osoby niepełnosprawnej zróżnicowaniu powinny ulec formy pomocy w sferze socjalnej, zdrowotnej
i społecznej. Priorytetem powinno być zapewnienie uczestnictwa na zasadach równości w życiu społeczności
lokalnej.
Problem zaburzeń psychicznych jest najtrudniejszy do zdiagnozowania. Żadna z instytucji działających
na terenie gminy nie prowadzi odrębnej statystyki dla osób wykazujących zaburzenia zachowania. Część osób
dotkniętych chorobą psychiczną została już zdiagnozowana i posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.
Natomiast inni, najbardziej zagrożeni wykluczeniem społecznym, funkcjonują w środowisku, odmawiając
współpracy, odrzucając oferowane im wsparcie. Dosyć dużym problemem są również osoby uzależnione
u których wraz z postępującą chorobą alkoholową, nasilają się zaburzenia zachowania.
Rozdział 6
Starczość
Na terenie Gminy Gogolin liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest nieznacznie większa niż liczba osób w
wieku przedprodukcyjnym. Powiększanie się tej kategorii jest zjawiskiem odnotowywanym na szerszą skalę
i jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa.
Ludność według ekonomicznych grup wieku w Gminie Gogolin przedstawiono w tabelach na stronie 3.
poniższej Strategii.
Gmina Gogolin dopasowując się do zmian w sferze demograficznej, podjęła działania mające na celu
uczynienie jej przyjaznej seniorom. Planowane jest utworzenie w gminie mieszkań serwisowanych. Dzięki nim
duża część aktywnych i zdrowych seniorów będzie chciała w dalszym ciagu życ samodzielnie i niezależnie, ale
na osiedlach lub w domach ułatwiajacych im codzienne, godne funkcjonowanie.
Teren gminy obejmuje swoją działalnością Opolski Klaster Senioralny. Celem klastra jest wypracowanie
i wdrożenie rozwiązań służących stworzeniu kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych
i osobistych dla osób starszych, zarówno dla mieszkańców województwa opolskiego, jak i przyjezdnych, także
z zagranicy. Chce on zmienić metody świadczenia usług, nastawienie do kientów i ich potrzeb oraz
wypracować system finansowania. "Gospodarka senioralna" ma stać się opolską regionalną specjalizacją.
Dodatkowo Specjalna Strefa Demograficzna województwa opolskiego w jednym ze swych kierunków działań
zakłada utworzenie Pakietu "Złota Jesień", który ma poprawić jakość życia najstarszej części społeczeńtwa.
Rozdział 7
Bezdomność
Ustawa o pomocy społecznej definiuje osobę bezdomną jako „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym
w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na
pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę
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niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania”.
Jednocześnie obliguje gminę do realizowania niezbędnych potrzeb (w tym opłat za pobyt w placówkach
opiekuńczych, zwrotu poniesionych przez instytucje pomocowe kosztów itd.) osób, które ostatnie miejsce
stałego zameldowania posiadały w gminie.
Ośrodek Pomocy Społecznej odnotowuje sytuacje, w których młodzi mężczyźni na skutek długotrwałego
bezrobocia, pozostawali na utrzymaniu rodziców, którzy nie byli w stanie znieść ich destrukcyjnego trybu
życia związanego z uzależnieniem i przestępczością. Wyrzuceni poza nawias rodziny- wyjeżdżają. Nie są
w stanie prawidłowo funkcjonować, skutkiem czego jest bezdomność: pobyt w schroniskach, w zakładach
karnych w całym kraju. W podobny sposób do bezdomności dochodzą mężczyźni po rozpadzie związku
małżeńskiego. Opuszczają rodziny, przez wiele lat funkcjonują w nieformalnych związkach, które także się
rozpadają. Postępuje degradacja zdrowotna, czasem wypadki losowe, które powodują konieczność opieki
drugiej osoby- pozbawieni rodziny trafiają do placówek opiekuńczych.
Również pełnoletni członkowie rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych zagrożeni są
bezdomnością.
Sytuacja mieszkaniowa w gminie i brak lokali zastępczych powoduje, że narasta ilość osób zagrożonych
bezdomnością, ze względu na sytuację materialną lub rodzinną.
W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie wydatkował na pobyt 8 osób w domach dla osób
bezdomnych 29.374,29 zł, są to zarówno osoby, które funkcjonowały na terenie Gminy Gogolin jako osoby
bezdomne lub też osoby dla których Gmina Gogolin jest ostatnim miejscem zameldowania, co powoduje, iż
zobligowana jest ona do ponoszenia kosztów schronienia.
Dział V
Analiza mocnych i słabych stron rzutujących na szanse i zagrożenia w rozwiązywaniu
zidentyfikowanych problemów społecznych Gminy Gogolin
1. Bezrobocie.
Mocne strony
1) atuty położenia i komunikacji wpływające pozytywnie
na warunki inwestowania i rozwoju gospodarczego
gminy;
2) przygotowanie merytoryczne gminy do pozyskania
inwestorów i środków unijnych;
3) współpraca gminy z innymi podmiotami w kraju i za
granicą;
4) współistnienie na terenie gminy dużych i małych
zakładów przemysłowych;
5) stosunkowo niska stopa bezrobocia;
6) dobrze rozwinięta sieć przedszkoli, świetlic
szkolnych, środowiskowych i młodzieżowych oraz
funkcjonujący żłobek oferujące nadzór i opiekę
dzieciom;
7) zainteresowanie pracodawców życiem społecznym
gminy;
8) udział gminy w projektach z wykorzystaniem
zewnętrznych środków pomocowych;
9) rozwój współpracy z PUP w Krapkowicach poprzez
realizację różnorodnych form zatrudnienia (prace
społecznie użyteczne, roboty publiczne, prace
interwencyjne);
10) szeroka oferta PUP w zakresie podnoszenia
kwalifikacji ( kursy, szkolenia, staże).
Szanse
1) możliwość wsparcia środkami unijnymi wszelkich
działań mających na celu zmniejszenie skali bezrobocia;
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Słabe strony
1) stała lub okresowa emigracja ekonomiczna
mieszkańców gminy, szczególnie młodych
i aktywnych;
2) wysokie bezrobocie wśród młodych osób do
25 roku życia oraz do 34 roku życia;
3) niski poziom płacy;
4) zatrudnianie na umowy cywilno – prawne.

Zagrożenia
1) brak skutecznej polityki społecznej w zakresie
systemowych
rozwiązań
i
projektów
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2) rozwój sektora usługowego;
3) powstające na terenie gminy nowe podmioty
gospodarcze;
4) zachowanie tradycji rolniczych i rozwój
agroturystyki;
5) uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości;
6) rozwój ekonomii społecznej.

2. Uzależnienia.
Mocne strony
1) dobrze rozwinięta baza pomocowa dla osób
uzależnionych;
2)
rozwój
współpracy
między
instytucjami
i organizacjami pomocowymi środowiska lokalnego
oraz podmiotami spoza środowiska;
3) zainicjowanie działań na rzecz ochrony przed
marginalizacją i odrzuceniem społecznym;
4) profilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży.

Szanse
1) rozwój ruchu samopomocowego AA.

dotyczących problemu bezrobocia;
2) podwyższenie wieku emerytalnego;
3) odpływ młodych, dobrze wykształconych kadr
na obce rynki pracy;
4) utrzymująca się niekorzystna struktura
bezrobocia;
5) nielegalne zatrudnianie pracowników;
6) ograniczone środki PUP na integracje
i reintegracje zawodową osób bezrobotnych;
7) niestabilność przepisów prawa.
Słabe strony
1) mała świadomość zagrożenia i istoty problemu
uzależnienia w społeczeństwie;
2) trudności i brak pozytywnych efektów w terapii
osób głęboko uzależnionych;
3) mała skuteczność realizacji przymusowej terapii
odwykowej;
4) ograniczone możliwości rehabilitacji osób
uzależnionych w ich powrocie do zdrowia;
5) słabe rozpoznanie uzależnienia od innych niż
alkohol środków psychoaktywnych;
6) niedostateczny poziom współpracy kuratorów
osób skazanych w zakresie uzależnienień (alkohol,
narkotyki) z instytucjami środowiska lokalnego
(szkoły, policja, pomoc społeczna itd.).
Zagrożenia
1) nieprawidłowe nawyki kulturowe dotyczące
spożywania alkoholu;
2) tendencje wzrostowe dotyczące alkoholizowania
się dzieci i nastolatków, w tym również obniżenie
wieku inicjacji;
3) mała ilość placówek leczenia stacjonarnego
osób uzależnionych (alkohol, narkotyki);
4) popularyzowanie atrakcyjnych dla nastolatków
subkultur ściśle związanych z narkotykami;
5) popularyzowanie przyzwolenia dla miękkich
narkotyków;
6) pojawienie się nowych środków odurzających;
7) swobodna możliwość internetowego zakupu
używek.

3. Dysfunkcyjność rodziny.
Mocne strony
1) dobrze rozwinięta i zorganizowana infrastruktura
społeczna;
2) dobry poziom bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
3) klimat sprzyjający współpracy osób, instytucji
i organizacji na rzecz działań pomocowych;
4) szeroka oferta kulturalna i sportowa;
5) działalność organizacji pozarządowych na rzecz
rodziny i dziecka;
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Słabe strony
1) niechęć niewydolnych wychowawczo rodziców
do samokształcenia i rozwoju;
2) duże zapotrzebowanie na mieszkania socjalne;
3) zły stan techniczny i nadmierne zagęszczenie
mieszkań
zajmowanych
przez
rodziny
dysfunkcyjne lub zagrożone;
4) istnienie miejsc skupiających rodziny z grup
szczególnego ryzyka;
5) słabe osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin
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6)
wzmocnienie
i
uzupełnienie
działań
instytucjonalnych pracą organizacji pozarządowej;
7) profesjonalne, zaangażowane w problemy
środowiska, kadry;
8) wsparcie rodziców prowadzone przez instytucje
pomocy, edukacji i organizacje pozarządowe;
9) aktywne środowisko dziecięco- młodzieżowe
skupione w samorządach szkolnych, Młodzieżowej
Radzie Miejskiej w Gogolinie, organizacjach itp.;
10) dobrze rozwinięta sieć przedszkoli, świetlic
szkolnych, środowiskowych i
młodzieżowych
oferujących nadzór i opiekę dzieciom.
Szanse
1) polityka społeczna ukierunkowana na umacnianie i
promowanie rodziny w wypełnianiu jej praw
i obowiązków;
2)
możliwość
wsparcia
realizacji
działań
programowych środkami zewnętrznymi;
3) poszerzanie oferty działań pomocowych na rzecz
rodziny.

4. Przemoc w rodzinie.
Mocne strony
1) dobrze rozwinięta i zorganizowana infrastruktura
społeczna;
2) dobry poziom bezpieczeństwa i porządku
publicznego;
3) klimat sprzyjający współpracy osób, instytucji
i organizacji na rzecz działań pomocowych;
4)
wzmocnienie
i
uzupełnienie
działań
instytucjonalnych pracą organizacji pozarządowych.
Szanse
1) propagowana medialnie wiedza dotycząca szeroko
rozumianych problemów społecznych;
2) polityka społeczna ukierunkowana na umacnianie i
promowanie rodziny w wypełnianiu jej praw
i obowiązków.
5. Starczość.
Mocne strony
1) troska władz samorządowych o rozwój bazy
i infrastruktury
społecznej
służącej
osobom
w podeszłym wieku;
2) zapewnienie przez władze samorządowe środków
finansowych i organizacyjnych do rozwoju
aktywności i udziału w życiu społecznym
i kulturalnym osób starszych;
3) udział i pozytywny wpływ seniorów na
kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych;
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dysfunkcyjnych, zanikanie potrzeb wyższego
rzędu;
6) migracja ekonomiczna członków rodzin.

Zagrożenia
1) obciążanie finansowe gmin nowymi zleconymi
zadaniami;
2) niższa efektywność egzekwowania przepisów
prawa ( nierealizowane eksmisje, nieściągalność
alimentów, przepełnione więzienia);
3) wszechobecna w mediach przemoc;
4) tendencje środowiska lokalnego do izolowania
osób i rodzin dotkniętych dysfunkcjami
społecznymi;
5) rozpad rodzin, wzrost rodzin niepełnych,
samotnie wychowujących dzieci;
6) wyuczona bezradność i roszczeniowość postaw
wśród osób i rodzin;
7) niewłaściwe korzystanie z „nowych” mediów.
Słabe strony
1) ograniczenie unormowań prawnych dotyczących
szczególnie postępowań ze sprawcą przemocy;
2) społeczno – kulturowe uwarunkowania
w spostrzeganiu ofiary i sprawcy przemocy,
społeczna zgoda na stosowanie „lekkich” kar
cielesnych w procesie wychowania dzieci.
Zagrożenia
1) wszechobecna w mediach przemoc.

Słabe strony
1) narastanie problemu osamotnienia ludzi
w podeszłym wieku na skutek emigracji stałej lub
okresowej najbliższej rodziny.
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4) stworzenie osobom w podeszłym wieku,
wymagającym
pomocy
w
codziennym
funkcjonowaniu, możliwie najlepszej jakości życia we
własnym środowisku poprzez usługi opiekuńcze
świadczone przez OPS oraz organizacje pozarządowe,
także
wtedy,
gdy
konieczna
jest
opieka
instytucjonalna- poprzez Dom Spokojnej Starości w
Kamionku oraz inne dps-y;
5)
zabezpieczanie
środków
finansowych
pokrywających
koszt
niezbędnego
pobytu
mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;
6) funkcjonowanie na terenie gminy Klubu Seniora,
Akademii III Wieku;
7) reprezentowanie potrzeb środowiska senioralnego
poprzez Gminną Radę Seniorów (Gminny Punkt
Doradztwa dla Seniorów);
8) szeroki i łatwy dostęp do usług zdrowotnych
oferowanych przez placówki działające na terenie
gminy;
9)
przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
seniorów.
Szanse
1) określenie standardów placówek opiekuńczoleczniczych i Domów Pomocy Społecznej;
2) otwarcie na współpracę instytucji i organizacji
pomocowych na rzecz osób w podeszłym wieku
w ościennych gminach i miastach partnerskich;
3) rozwój nowych form pomocy seniorom
ograniczającym pomoc instytucjonalną.

6. Niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne.
Mocne strony
1) dostępna pomoc i opieka dla osób
niepełnosprawnych;
2)
dostępność
podstawowego
sprzętu
rehabilitacyjnego i wspomagającego (Caritas,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie);
3) wspieranie przez organizację pozarządowe osób
niepełnosprawnych;
4)
realizacja
potrzeb
edukacyjnych
dzieci
niepełnosprawnych;
5) podjęcie inicjatyw pomocowych dla osób i rodzin
dotkniętych zaburzeniami i chorobą psychiczną;
6) dostępność podstawowej opieki zdrowotnej
w środowisku
w
tym
likwidacja
barier
architektonicznych;
7) kulturalna oferta integracyjna dla osób i rodzin;
8) dostępność szerokiej oferty rehabilitacyjnej.
Szanse
1) możliwość wykorzystania środków finansowych z
PFRON i środków zewnętrznych
w realizacji
programów pomocowych kierowanych do osób
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Zagrożenia
1) zaawansowany proces starzenia ludności;
2) trudna sytuacja finansowa niektórych osób
w wieku poprodukcyjnym;
3) ograniczony dostęp do usług medycznych tj.
hospitalizacji,
poradnictwa
specjalistycznego,
skromna oferta i trudny dostęp do leczenia
i rehabilitacji geriatrycznej;
4) rozluźnianie więzów rodzinnych, upadek modelu
rodziny wielopokoleniowej, nasilanie konfliktów
międzypokoleniowych.

Słabe strony
1)
ograniczony
rynek
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych;
2) brak możliwości rozpoznania w środowisku
problemu zaburzeń psychicznych;
3) niedostateczna wiedza i tolerancja środowiska
wobec osób zaburzonych psychicznie;
4) brak mieszkań chronionych;
5) długotrwały czas oczekiwania na umieszczenie
w domach
pomocy
społecznej
dla
osób
niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie oraz
zakładach opiekuńczo –leczniczych;
6) ograniczona dostępność niektórych instytucji
publicznych (bariery architektoniczne).

Zagrożenia
1) ograniczone środki finansowe przeznaczone na
dotacje pomocowe dla osób niepełnosprawnych;
2) ograniczona ilość miejsc w warsztatach terapii
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niepełnosprawnych;
2) pozbawienie barier architektonicznych części
budynków użyteczności publicznej lub udostępnienie
ich w inny sposób osobom niepełnosprawnym.

7. Bezdomność.
Mocne strony
1) dobre rozpoznanie zagrożeń w środowisku
lokalnym;
2) dobrze zorganizowana doraźna pomoc bezdomnym
pojawiającym się w środowisku;
3)
prawidłowa
współpraca
z
placówkami
świadczącymi pomoc osobom bezdomnym.
Szanse
1)
rozwój
ruchu
samopomocowego
wśród
bezdomnych;
2) rozwój
infrastruktury mieszkaniowej gminy
(mieszkania socjalne).

zajęciowej i środowiskowych domach pomocy;
3) ograniczone możliwości likwidacji barier
architektonicznych w mieszkaniach;
4) niski poziom świadczeń z zabezpieczenia
społecznego;
5) wysokie koszty sądowe postępowań związanych
z ubezwłasnowolnieniem oraz obawa przed
zostaniem
opiekunem
prawnym
osób
ubezwłasnowolnionych;
6) ograniczona oferta rehabilitacji psychiatrycznej;
7) obciążenia psychiczne w codziennym życiu
(ograniczony rynek pracy, trudna sytuacja
finansowa, depresja, zadłużenie).

Słabe strony
1) trudna sytuacja mieszkaniowa, szczególnie brak
mieszkań socjalnych.

Zagrożenia
1) narastanie problemu w związku z ubożeniem
społeczeństwa;
2) brak systemowych rozwiązań problemu
bezdomności.

Dział VI
Misja i Cele rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gogolin
Rozdział 1
Misja
Misją polityki społecznej Gminy Gogolin jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych warunków
rozwoju osobistego i społecznego; wspomaganie najsłabszych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz integracja środowisk.
Rozdział 2
Cele
Cele główne:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
3. Stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju osób w podeszłym wieku.
4. Ograniczanie problemu bezdomności.
5. Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie problemów
społecznych.
Cel główny: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Cele szczegółowe:
1.1. Ograniczanie zjawiska bezrobocia.
Kierunki realizacji:
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a) ożywienie lokalnego runku pracy poprzez:
- pozyskiwanie inwestorów,
- wsparcie przedsiębiorczości,
b) przeciwdziałanie negatywnym skutkom bezrobocia poprzez:
- zapewnianie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,
- realizację programów zatrudnienia, w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
Wskaźniki:
a) liczba nowo utworzonych podmiotów gospodarczych,
b) liczba osób korzystających z pomocy finansowej OPS z tytułu bezrobocia,
c) liczba osób objętych programami zatrudnienia (prace społecznie użyteczne, roboty publiczne)
jednostki organizacyjne gminy.

przez

1.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
Kierunki realizacji:
a) realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
b) realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wskaźniki :
a) określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
b) określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1.3. Wyrównywanie szans – integracja osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi.
Kierunki realizacji:
a) zapewnianie miejsc w ośrodkach wsparcia (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom
Samopomocy),
b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,
c) ułatwienie osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego
i pomocniczego.
Wskaźniki:
a) liczba osób z terenu gminy Gogolin uczestniczących w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej
i Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach,
b) procentowy wskaźnik zapewnienia miejsc w ośrodkach wsparcia,
c) liczba spotkań integracyjnych zorganizowanych dla osób niepełnosprawnych przez jednostki organizacyjne
gminy,
d) liczba umów zawartych przez OPS w Gogolinie na wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
1.4 Rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej i rewitalizacja społeczna pobudzająca rozwój społeczno –
gospodarczy Gogolina.
Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie rewitalizacji.
Cel główny: Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
Cele szczegółowe:
2.1 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie.
2.2. Wspieranie i zintegrowana pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo oraz zagrożonym kryzysem.
Kierunki i wskaźniki określone w gminnym programie wspierania rodziny.
Cel główny: Stwarzanie jak najlepszych warunków do życia i rozwoju osób w podeszłym wieku.
Cele szczegółowe:
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3.1 Poszerzanie środowiskowej oferty wsparcia dla osób w podeszłym wieku.
Kierunki realizacji:
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez OPS,
- zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji usług w zakresie pielęgnacji osób w środowisku domowym
(usługi pielęgnacyjne),
- rozszerzenie oferty usług świadczonych przez DSS.
3.2 Aktywizacja społeczna seniorów.
- działalność Klubów Seniora i Akademii III Wieku oraz innych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających
seniorów,
- utworzenie Centrum Aktywizacji Senioralnej.
3.3 Zapewnienie miejsc i finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
3.4 Utworzenie mieszkań serwisowanych.
Wskaźniki:
a) liczba członków Klubu Seniora i Akademii III Wieku w GOK,
b) liczba inicjatyw skierowanych do seniorów w GBP,
c) liczba osób korzystających z usług opiekuńczych OPS w Gogolinie,
d) liczba mieszkańców gminy przebywających w domach pomocy społecznej,
e) procentowy wskaźnik zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej.
Cel główny: Ograniczanie problemu bezdomności.
Cele szczegółowe:
4.1 Zwiększenie i modernizacja posiadanych zasobów gminnych w szczególności w zakresie mieszkań
socjalnych.
4.2 Organizacja mieszkań chronionych.
4.3 Kontynuacja działań mających na celu umożliwienie mieszkańcom gminy odrabianie należności
czynszowych.
Wskaźniki:
a) liczba oddanych do użytku nowych mieszkań socjalnych,
b) liczba zmodernizowanych mieszkań socjalnych i komunalnych,
c) liczba utworzonych mieszkań chronionych,
d) liczba osób, którym umożliwiono odrabianie należności czynszowych.
Cel główny: Wykorzystanie kultury, jako instrumentu wspomagającego profilaktykę i rozwiązywanie
problemów społecznych.
Cele szczegółowe:
5.1 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Wskaźniki:
a) liczba ogólno dostępnych wydarzeń sportowych zorganizowanych przez UM w Gogolinie i ZRS
w Gogolinie,
b) liczba uczestników ogólno dostępnych wydarzeń sportowych zorganizowanych przez UM w Gogolinie
i ZRS w Gogolinie.
5.2 Promocja rozwoju osobistego i edukacji w poszczególnych etapach życia człowieka.
Wskaźniki:
a) liczba zorganizowanych spotkań autorskich przez GBP w Gogolinie;
b) liczba sekcji kulturalnych oferowanych przez GOK w Gogolinie;
c) liczba uczestników sekcji kulturalnych oferowanych przez GOK w Gogolinie.
5.3 Zapewnienie bogatej i powszechnie dostępnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej

Id: F6EE2600-F028-4CB5-9F27-F66AFD3C0D60. Podpisany

Strona 32

Wskaźniki:
a) liczba dzieci uczęszczających do świetlic młodzieżowych,
b) liczba uczestników nieodpłatnych sekcji w GOK w Gogolinie,
c) liczba nieodpłatnych sekcji oferowanych przez GOK w Gogolinie,
c) liczba plenerowych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK.
Realizacja:
2016 – 2020
Realizatorzy:
1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;
2) Urząd Miejski w Gogolinie;
3) Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie;
4) Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara" w Kamionku;
5) Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie;
6) Zespół Rekreacyjno Sportowy w Gogolinie;
7) Straż Miejska w Gogolinie;
8) placówki oświatowe;
9) placówki służby zdrowia;
10) organizacje pozarządowe;
11) inne instytucje obejmujące swym działaniem teren gminy Gogolin.
Dział VII
Finansowanie
Źródłem finansowania strategii są środki finansowe budżetu gminy określone w uchwale budżetowej
w poszczególnych latach tj. 2016 - 2020. Zadania mogą być również realizowane ze środków pochodzących
z innych źródeł.
Dział VIII
Monitoring
Realizacja strategii będzie systematycznie monitorowana, monitoring umożliwi wgląd w realizację
podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. Uzyskane
informacje pozwolą na planowanie działań, rozwijanie programu w przyszłości. Monitorowanie programu
będzie prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie na podstawie informacji uzyskanych od
realizatorów strategii. Planowane jest dokonanie pierwszej oceny realizacji strategii w drugiej połowie 2018 r.
a ostateczne efekty podsumowane zostaną w raporcie po zakończeniu jej realizacji w 2021 r.
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