STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ
NA LATA 2006-2015

Wstęp
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
gmina zobowiązana jest do opracowania i realizacji 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.
Określenie głównych, długofalowych celów gminy i przyjęcie takich kierunków
działania oraz taka alokacja zasobów, które są konieczne dla zrealizowania celów - to
strategia.
Strategia odnosi się do wyborów i konsekwentnej ich realizacji, stanowi zatem odpowiedź na
trzy zasadnicze pytania:
- o wizję - czyli kierunki przyszłego rozwoju
- o podmioty i przedmioty działania
- o metody i modele działania.
Planowanie strategiczne polega na obmyśleniu pożądanej wizji przyszłości i określeniu
realnych sposobów, za pomocą których ją osiągniemy.
Gmina Busko-Zdrój posiada przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Nr XII/150/99 z dnia 22.12.1999 r. Strategię Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2000- 2015.
Przedstawiony poniżej materiał - strategia rozwiązywania problemów społecznych
Miasta i Gminy Busko-Zdrój- stanowić ma integralną część Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy.
Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jest szansą pełniejszego
wykorzystania wszystkich zasobów publicznych i niepublicznych i ich pełniejszej
koordynacji. Środki finansowe z UE są kierowane tylko na realizację projektów
posiadających szczegółowo wyznaczone cele, etapy realizacji oraz przewidywane efekty.
Misja Miasta i Gminy Busko-Zdrój sformułowana w Strategii Rozwoju brzmi:
„Gmina Busko uzdrowiskiem stoi dając zdrowie kuracjuszom i bogactwo swoim”.
Przeprowadzona w Strategii Rozwoju analiza SWOT doprowadziła do określenia 5 celów
strategicznych(Cel 1 – Mieszkańcy gminy są coraz zamożniejsi, Cel 2 – Gmina Busko jest
dobrze wyposażona w infrastrukturę komunalną i drogową, Cel 3 – Miasto i Gmina BuskoZdrój jest kurortem, tj. uzdrowiskiem z pełnym zapleczem usługowym, kulturowym,
gastronomicznym oraz czystym środowiskiem, Cel 4 – Uzdrowisko jest chronione
i wspierane, Cel 5 – Busko jest dobrze przygotowane do udziału w procesie integracji z UE),
których realizacja do 2015 r. daje podstawy "dobrostanu" społecznego.
Problemy społeczne, z którymi Gmina już się boryka oraz te przewidywane na
podstawie odnotowywanych trendów wymagają uzupełnienia Strategii Rozwoju o część
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wskazującą, które z tych problemów i w jaki sposób należy rozwiązywać w sposób świadomy
i planowy w okresie, na który tworzona jest strategia, czyli do roku 2015.
Przedstawiona w niniejszym materiale Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych jest więc częścią Strategii Rozwoju dotyczącą zapobiegania i rozwiązywania
problemów społecznych. Realizacja celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju stanowi
zatem warunek umożliwiający osiągniecie celów sformułowanych w
"Strategii
rozwiązywania problemów społecznych"
Zastosowana metodyka i etapy tworzenia niniejszej strategii
Aby strategia realnie stała się nowoczesnym mechanizmem demokratyzacji życia
społecznego niezbędny jest w jej opracowaniu i wdrażaniu udział zarówno władz lokalnych,
jak i wielu podmiotów mających wpływ na życie społeczności. Dzięki temu wymuszone
zostaje uwzględnienie poglądów i potrzeb lokalnych społeczności oraz koncentracja na
istotnych sprawach społecznych, stwarza się platformę porozumienia oraz koordynacji
działań różnych podmiotów, działań podporządkowanych uzgodnionym celom i wizji.
Aby strategia nie była jedynie dokumentem zawierającym idee i koncepcje stworzone
w wąskim gronie ekspertów i posiadała walor wykonalności, winna być opracowana wspólnie
przez wszystkich znaczących przedstawicieli społeczności lokalnych. Wtedy staje się
koncepcją działania rozumianą i realizowaną przez wszystkich, od których zależą efekty
podejmowanych decyzji i działań.
Poprzez uczestnictwo w kolejnych etapach tworzenia strategii rozwiązywania problemów
społecznych wzmacnia się motywacje do jej wdrażania.
Stąd do opracowania strategii zaproszeni zostali przez władze Miasta i Gminy Busko-Zdrój
przedstawiciele szeregu znaczących podmiotów, tj.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rady Miejskiej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
Powiatowego Urzędu Pracy
Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju
Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju
Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w BuskuZdroju
7. Naczelny Lekarz Uzdrowiska w Busku-Zdroju
8. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
10. Zarządu Rejonowego PCK
11. Buskiego Ośrodka Trzeźwości „Zdrój” w Busku-Zdroju
12. Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju
13. Stowarzyszenia „Ziemia Buska”
14. Towarzystwa Miłośników Buska
15. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Placówka Terenowa w Busku-Zdroju
16. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Zarząd Oddziału w Busku-Zdroju
17. Związku Emerytów i Rencistów w Busku-Zdroju
18. Sołtysów
19. Szkół
20. Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
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Spośród osób reprezentujących wymienione podmioty zostało wybranych 10 osób do udziału
w pracach nad strategią;
1. Wiesław Molisak – Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Przedstawiciel Komisji
Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej,
2. Renata Szymańska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Busku-Zdroju,
3. Henryk Radosz (zamiennie z Izabelą Ramską) – Kierownik Powiatowego Urzędu
Pracy w Busku-Zdroju,
4. Piotr Wąsowicz- Stowarzyszenie „Ziemia Buska”,
5. Leszek Siołek – sołtys sołectwa Wełecz,
6. Zofia Żyła- sołtys sołectwa Błoniec,
7. Irena Sobieraj – pedagog w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w BuskuZdroju,
8. Krzysztof Guzikowski – inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
9. Anna Papaj - inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
10. Wiesława Serafin – naczelnik Wydziału Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej,
Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
W ostatnim spotkaniu poświęconym opracowaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych udział wzięli:
1. Wiesław Molisak – Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Przedstawiciel Komisji
Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej,
2. Izabela Ramska – Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju,
3. Leszek Siołek – sołtys sołectwa Wełecz,
4. Zofia Żyła- sołtys sołectwa Błoniec,
5. Irena Sobieraj – pedagog w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w BuskuZdroju,
6. Krzysztof Guzikowski – inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
7. Anna Papaj - inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu
Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
8. Małgorzata Sas – inspektor w Wydziale Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej,
Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
oraz sołtysi z następujących sołectw:
1. Palonki – Władysław Grochowski
2. Bilczów – Roman Gajocha
3. Gadawa – Stanisław Sadowski
4. Pęczelice – Jan Marek
5. Dobrowoda – Czesław Pasternak
6. Podgaje – Bolesław Niedziela
7. Kostki Duże- Tadeusz Maj
8. Łagiewniki- Tadeusz Woźniak
9. Skotniki Duże – Barbara Krzemień
10. Baranów – Renata Gradzik
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11. Bronina – Jolanta Ciurlik
12. Zwierzyniec – Beata Pabis
13. Galów – Wiesława Lachowska
14. Nowy Folwark – Anna Słowak
15. Las Winiarski – Barbara Zając
16. Kostki Małe – Elżbieta Juszczyk
17. Radzanów – Stanisław Berkowicz
18. Siesławice – Czesława Paluch
19. Janina – Halina Szcześniak
20. Elżbiecin – Ryszard Kaszowicz
21. Mikułowice – Krystyna Litwińczyk
22. Zbludowice – Jerzy Ptaś
23. Oleszki – Stanisław Prędki
24. Słabkowice – Krzysztof Wach
25. Skotniki Małe – Jan Gajek
26. Szaniec – Józef Lasia
27. Ruczynów – Marek Zieliński
28. Olganów – Stanisław Świąder
29. Szczaworyż – Roman Dusza
30. Kołaczkowice – Lilla Piasecka
31. Zbrodzice – Sławomir Saganowski
32. Biniątki – Tadeusz Malęga
33. Kawczyce – Tadeusz Grombka
34. Żerniki Górne – Jerzy Cieślar
Odbyły się trzy spotkania robocze, podczas których wypracowano kolejno
diagnozę sytuacji społecznej Gminy, wizję pożądanej przyszłości w tej sferze oraz na
podstawie analizy SWOT i opisu kluczowych problemów dokonano wyboru celów
strategicznych.
Po dokonaniu diagnozy społecznej, analizie SWOT i określeniu misji, wyborze celów
strategicznych i operacyjnych uznano, że celowym jest wskazanie w strategii podmiotów
odpowiedzialnych w wyznaczonych terminach do opracowania i wdrożenia konkretnych już
i szczegółowych projektów prowadzących do osiągnięcia poszczególnych celów
operacyjnych.
Zespół opracowujący strategię uznał, że tworzenie szczegółowego harmonogramu
i kosztorysu kolejnych zadań i działań na okres 10 lat byłoby sprzeczne z ideą strategii
rozumianą jako wybór najistotniejszych celów do realizacji w długim przedziale czasowym.
Przyjęta metodyka opracowania niniejszej strategii pozwala na adekwatne do bieżącej
sytuacji przygotowywanie i wdrażanie projektów przez wyznaczone podmioty
w zaplanowanym terminie, na których realizację pozyskiwane będą fundusze dostępne w tych
okresach czasu.
Harmonogram realizacji poszczególnych projektów pozwoli na monitorowanie
osiągania założonych celów operacyjnych, które zostały sformułowane jako etapy osiągania
celów strategicznych.
Realizacja celów strategicznych gwarantuje spełnienie w 2015 roku wizji sytuacji
społecznej wskazanej przez Zespół jako realnej i pożądanej. Należy jednak wyraźnie
podkreślić, że wyznaczone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych cele możliwe
będą do osiągnięcia pod warunkiem równoległego realizowania celów określonych
w Strategii Rozwoju Gminy.
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Określone w części „monitoring i ewaluacja” wskaźniki pozwolą na okresową ocenę
zasadności i efektywności przyjmowanych i wdrażanych projektów. Ocena ta będzie
jednocześnie instrumentem pozwalającym na egzekwowanie realizacji celów przewidzianych
w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy.

Diagnoza sytuacji społecznej w gminie
Miasto i Gmina Busko – Zdrój leży na wysokości 220 – 250 m n.p.m. w południowo –
wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na terenie Niecki Nidziańskiej w regionie
Ponidzia. W skład gminy wchodzi 47 sołectw.
Miasto położone jest 50 km na południe od stolicy województwa – Kielc. Leży przy drodze
krajowej Warszawa- Kielce - Tarnów – Rzeszów – Przemyśl. 80 km na północ leży Kraków.
Odległość do Tarnowa wynosi 70 km, a do Katowic ok.160 km
Miasto ma charakter ośrodka uzdrowiskowego ze względu na znajdujące się tu solanki oraz
wody siarkowe. Klimat Buska – Zdroju jest nizinny o cechach kontynentalnych. Busko należy
do miejscowości „średnio suchych” – średnia roczna wilgotność względna powietrza mieści
się w granicach od 71% do 80%, a średnia prędkość wiatru nieznacznie przekracza 3m/s.
W mieście występują korzystne warunki insolacyjne – 1551 godzin słonecznych w ciągu
roku. Specyficzny bioklimat wpływa korzystnie na leczenie wielu schorzeń.
Stan środowiska naturalnego w Gminie Busko-Zdrój został obszernie opisany
w Gminnym Programie Ochrony Środowiska stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XVII/190/2004 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony
Środowiska. Gminny Plan Gospodarki Odpadami stanowi załącznik Nr 2 w/w uchwały.
Rzeki i mniejsze cieki, które mają zazwyczaj niewielkie długości i przepływy, zajmują ok.
16 ha, a łączna ich długość wynosi ok. 46,7 km. Z większych rzek wymienić należy: Sanicę,
Bród, Czarną Rzekę w północnej części gminy oraz Maskalis w części południowej.
Dopełnieniem niezbyt bogatej sieci rzecznej są wody stojące i zbiorniki wodne, które zajmują
ok. 338 ha. Na terenie gminy znajduje się 67 większych zbiorników o łącznej pojemności ok.
2 mln m3. Większe nagromadzenia stawów znajdują się w rejonie: Bud Małych – sołectwo
Kotki, Widuchowej, Radzanowa, Gadawy i Równin – sołectwo Budzyń, Skorzowa,
Zbiorniki wodne są niezbędne do utrzymania poziomu wód gruntowych, stanowią
również źródło zasilania wód podziemnych. Łagodzą skutki ekstremalnych zjawisk takich jak
susza czy powódź, są również wykorzystywane do celów rekreacyjnych, podnoszą
atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną wielu miejscowości. Mogą służyć także do celów
energetycznych.
Ciekawymi miejscami pod względem przyrodniczym są także: rozlewisko z wodami
siarczanowo-słonymi w Owczarach oraz jeziorko w dolince krasowej w Broninie.
Na terenie gminy znajdują się także źródła, w tym z wypływem wód mineralnych.
Znajdują się one w rejonie: Łagiewnik, Buska-Zdroju, Owczar, Skotnik Małych, Baranowa.
Wydajność tych źródeł wynosi do kilku litrów wody na sekundę.
Zbiorowiska leśne jakie zachowały się do dziś na terenie gminy nie odgrywają
dominującej roli w krajobrazie. Tereny leśne zajmują ok.10-11 % powierzchni gminy (ok. 2
740 ha). W runie lasu rosną rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in. pluskawica europejska,
lilia złotogłów i okrzyn szerokolistny. Większość obszarów leśnych należy do lasów
ochronnych. Lasy leżące w obrębie strefy uzdrowiskowej „C” Buska-Zdroju stanowią
ochronę klimatyczną uzdrowiska. Niewystarczająca jest ilość i jakość infrastruktury
turystycznej i komunalnej w sąsiedztwie lasów.
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Program zalesień w gminie przewiduje zalesienie do 2020 r. ok. 2 000 ha gruntów.
Odpady powstające na terenie miasta i gminy wywożone są na składowisko odpadów
komunalnych w Dobrowodzie. Zbieraniem i transportem odpadów z terenu gminy zajmuje się
Miejsko-Gminny Zakład Komunalny. Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych
objętych jest ponad 98% gospodarstw.
Na składowisko odpadów w Dobrowodzie trafiają odpady komunalne wymieszane. Na
terenie miasta i gminy Busko-Zdrój nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów. Na
podstawie informacji z Zakładu Komunalnego wynika, że tylko niewielka część z masy
wszystkich odpadów zbieranych na terenie miasta i gminy pochodzi z obszarów wiejskich.
Oznacza to, iż pozostała część odpadów na tych terenach trafia do środowiska w sposób
niekontrolowany – odpady palne ulegają spaleniu w systemach ogrzewania gospodarstw zaś
odpady biodegradowalne zagospodarowywane są na miejscu w postaci kompostu. Część
odpadów trafia jednak na dzikie składowiska śmieci. Na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zorganizowaną zbiórką objęte są jedynie odpady komunalne niesegregowane, zbiórka
surowców wtórnych organizowana jest okresowo – w szkołach gminnych ustawiono
pojemniki na makulaturę, szkło i opakowania z tworzyw sztucznych.
Struktura demograficzna
Powierzchnia Miasta i Gminy Busko–Zdrój wynosi 236 km², w tym powierzchnia
samego miasta stanowi 1 228 ha tj. 12km². Teren zamieszkuje ogółem
33 951 osób (stan na 31.12.2005 r.) , w samym mieście mieszka 18 206 osób, zaś na
obszarach wiejskich 15 745 osób.. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi w mieście 1517
osób na km², a w gminie 137 osób na km². Ludność w wieku produkcyjnym stanowi
61,50% mieszkańców Miasta i Gminy Busko – Zdrój, w wieku przedprodukcyjnym
21,70% i poprodukcyjnym 16,6%, co obrazuje poniższy wykres. Saldo migracji wyniosło
łącznie – 18 (na 100 mieszkańców – 0,6), w tym dla miasta – 66 (na 100 mieszkańców –
3,7) .
Struktura ludności Miasta i Gminy Busko – Zdrój według grup wiekowych w 2002

16,60%

21,70%

61,50%

w wieku produkcyjnym
w wieku przedprodukcyjnym
w wieku poprodukcyjnym
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Wydział Obywatelski - Ewidencja Ludności UMiGm. w Busku-Zdroju (stan na 31.12.2005r)
Rocznik statystyczny WOJ. Świętokrzyskiego 2003, Urząd statystyczny w Kielcach (stan na 31 12 2002)
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Rolnicza charakterystyka gminy Busko-Zdrój
Gmina Busko – Zdrój zaliczana jest do gmin miejsko – wiejskich. Rolnictwo jest ważnym
sektorem działalności, jak również strefą tak zwanego ukrytego bezrobocia. Według
powszechnego spisu rolnego z 1996 roku działały tu 3 604 gospodarstwa rolne, z kolei
według danych ewidencji Wydziału Finansowo – Budżetowego w gminie na dzień 13
czerwca 2005 roku zarejestrowanych było 4977 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia
gospodarstwa według spisu z 1996 roku wynosiła 4,7 ha (3,47 według danych ewidencji
wykorzystywanych przy ustalaniu należności z tytułu podatku rolnego).
Wykształcenie rolników.
Podstawowe ----90%
Średnie i wyższe----10%
Wiek rolników.
20-40 lat------15%
40-65 lat------85%
Różnicowanie działalności w rolnictwie.
Gospodarstwa agroturystyczne……..-5 szt.
Gospodarstwa ekologiczne ………..-11 szt.
Tartaki……………………………...-11
Usługi kombajnem i sprz.rol……….-23
Naprawa ciągników i m. rol………..-17
Handel –sklepy……………………..-94
Skup i sprzedaż płodów rolnych……-46
Inseminacja zwierząt………………...-3
Ubojnie drobiu i zwierząt…………....-3
Przetwórstwo płodów rolnych……...- 7
Struktura ludności wiejskiej
Do 19 lat
-3394
Wwieku prod.;M 19-65 …..…-5085
K 19-60 ……..- 4452
Razem……… -12 931
Poza wiekiem prod…………….-2914
Razem na wsi………….……..-15 845 osób
Dane dotyczące poszczególnych sołectw Gminy Busko Zdrój- stanowi załącznik do
niniejszej strategii.
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Informacja o stanie dróg gminnych oraz najpilniejszych potrzebach w tym zakresie.
Drogi gminne pozamiejskie:
Na terenie gminy Busko-Zdrój występują 52 drogi gminne o łącznej długości 110,55km.
Podział tych dróg na poszczególne rodzaje nawierzchni przedstawia się następująco:
1. nawierzchnia twarda:
- nawierzchnia bitumiczna – 45,63km,
- nawierzchnia tłuczniowa – 20,35km,
2. nawierzchnia gruntowa:
- wzmocniona żwirem
– 11,06km
- gruntowa naturalna
– 33,51km.
Oprócz dróg gminnych na naszym terenie występują drogi wewnętrzne, które również
są utrzymywane przez Gminę, jeżeli działka na której są położone jest naszą własnością.
Najpilniejsze potrzeby w zakresie modernizacji dróg gminnych dotyczą odbudowy dróg po
kanalizacji sanitarnej:
- droga Wolica-Zbludowice,
- droga Owczary-Radzanów,
- droga Owczary-Bronina,
- droga Owczary do Cegielni,
- drogi wewnętrzne w miejscowości Skotniki-Małe
- droga Bronina-Kurzejów.
Modernizacji wymagają również następujące odcinki dróg
-drogi wewnętrzne w Szczaworyżu nr.754,323,758,750
-drogi wewnętrzne w Żernikach Górnych nr.891,892,920,895,890,897
-droga Pęczelice –Kapturów
-drogi wewnętrzne w Zbludowicach (jest opracowana dokumentacja projektowa)
- drogi wewnętrzne we wsi Szaniec – II etap
- drogi wewnętrzne we wsi Biniątki
- droga Nowy Folwark- Wełecz - Włodarka
- droga Młyny-Pomyków
- droga Młyny-Sładków
- droga Mikułowice-Szaniec
- drogi Łagiewniki-Zbrodzice, Zbrodzice-Elżbiecin i Widuchowa-Zbrodzice po
wykonaniu wodociągu,
- Elżbiecin-Wygoda-Kozińska
- Widuchowa-Podgaje
- Budzyń-Równiny
- drogi w miejscowości Polonki, Kołaczkowice i Janina
- droga Cekury-Kopanina-Jata
- droga Galów-Kopanina-Zagosiek
- Baranów-Gadawa.
- Chotelek-Biniątki
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Oświata i wychowanie
Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym dla:
•
•
•

3 gimnazjów
16 szkół podstawowych
3 przedszkoli.

Na terenie miasta działa 1 gimnazjum, 3 szkoły podstawowe i 2 przedszkola natomiast na
terenie wiejskim działają 2 gimnazja, 13 szkół podstawowych i 1 przedszkole. Ponadto na
terenie miasta funkcjonują 2 placówki niepubliczne: Pierwsza Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Busku-Zdroju i Przedszkole Niepubliczne „Smerfuś”.
Liczba uczniów i wychowanków według stanu na dzień 30.09.2006 r. w poszczególnych
placówkach wynosi :
•
•
•

gimnazja – 1139
szkoły podstawowe – 1951
przedszkola – 406

Wykształcenie kadry nauczycielskiej ( w przeliczeniu na etaty ) przedstawia się następująco:
¾

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:
•

•

¾

wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym:
•
•

¾

pełnozatrudnieni – 246 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu
zawodowego: nauczyciel stażysta - 5, nauczyciel kontraktowy – 10, nauczyciel
mianowany – 167, nauczyciel dyplomowany – 64,
niepełnozatrudnieni – 60,89 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu
zawodowego: nauczyciel stażysta – 4,77, nauczyciel kontraktowy – 15,98,
nauczyciel mianowany -34,66, nauczyciel dyplomowany – 5,48.

pełnozatrudnieni –11 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu zawodowego:
nauczyciel stażysta- 2, nauczyciel kontraktowy – 1, nauczyciel mianowany – 8.
niepełnozatrudnieni – 5,74, nauczyciel stażysta – 1,10, nauczyciel kontraktowy
3,69, nauczyciel mianowany 0,95.

wykształcenie wyższe zawodowe bez przygotowania pedagogicznego:
•
•

pełnozatrudnieni - 3 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu zawodowego:
nauczyciel stażysta -0, nauczyciel kontraktowy – 0, nauczyciel mianowany – 2
niepełnozatrudnieni - 3,52 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu
zawodowego:nauczyciel stażysta – 0,94, nauczyciel kontraktowy-0, nauczyciel
mianowany – 2,58.
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¾

pozostałe kwalifikacje:
•

•

pełnozatrudnieni - 2, co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu zawodowego:
nauczyciel stażysta – 0, nauczyciel kontraktowy – 0 , nauczyciel mianowany – 2,
nauczyciel dyplomowany – 0.
niepełnozatrudnieni – 0,56 co stanowi w przeliczeniu na stopnie awansu
zawodowego:nauczyciel stażysta – 0,56.

Baza dydaktyczna w placówkach jest w niezłym stanie. Z uwagi na systematyczne
zmniejszanie się ilości dzieci pojawia się potrzeba racjonalizacji sieci placówek oświatowych
na terenie Gminy Busko-Zdrój.

Problemy wynikające z analizy sytuacji wychowawczej szkół i potrzeb uczniów
oraz używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
Buska – Zdroju zostały zdiagnozowane przez pedagogów: Irenę Sobieraj – Zespół Szkół
Techniczno– Informatycznych w Busku – Zdroju, Agatę Iwan – I Liceum Ogólnokształcące
w Busku – Zdroju, Grażynę Grochowską – Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Busku –
Zdroju, Annę Jaskulską – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku – Zdroju, Alinę
Kaletę –Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
Prowadzone badania ankietowe miały na celu rozpoznanie rozmiarów używania przez
młodzież uczącą się w buskich szkołach substancji psychoaktywnych, ustalenie struktury
uzależnień wśród młodzieży w wieku 15 – 18 lat, ustalenie stopnia i charakteru uzależnień,
ustalenie przyczyn i uwarunkowań skłaniających młodzież do sięgania po używki, stosunek
rodziców (opiekunów prawnych) do używania alkoholu i środków odurzających przez
młodzież, gotowości do podjęcia prób z tymi środkami (eksperymentowania), poglądy na
temat ich szkodliwości, doświadczenia w zakresie problemów związanych z ich używaniem.
Charakteryzując środowisko rodzinne badanych należy zwrócić uwagę na wiedzę
rodziców na temat spędzania wolnego czasu przez swoje dzieci:
- ponad połowa badanych uczniów klas I odpowiadała, że ich rodzice zawsze wiedzą
gdzie
oni spędzają wolne wieczory
- wśród klas III odsetek ten wynosił ok. 40%
- reszta odpowiadała, że zwykle lub często rodzice wiedzą gdzie ich dzieci spędzają
czas wolny wieczorami.
Jeśli chodzi o młodzież Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Górka” rozkład procentowy
różni się od prezentowanego wyżej ze względu na charakter placówki oraz ograniczone
możliwości przemieszczania się młodzieży – kontrola rodziców jest większa.
Ulubionymi zajęciami naszych uczniów w czasie wolnym są w kolejności
deklarowania:
- wychodzenie ze znajomymi do dyskotek, kawiarni, na prywatki przynajmniej raz na
tydzień (ok. 40 % badanych)
- ok. 30 % przynajmniej raz na tydzień czyta książki, czasopisma (nie lektury szkolne)
- ok. 30 % przynajmniej raz na tydzień aktywnie uprawia sport
- ok. 25 % przynajmniej raz na tydzień jeździ na rowerze lub motorowerze dla
przyjemności
- ok. 20 % przynajmniej raz na tydzień gra w gry komputerowe
W obu badanych grupach wiekowych ok. 70 % uczniów deklarowało, że nigdy nie gra
w takie gry, w których można wygrać pieniądze.
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Często w rozmowach z młodzieżą pada stwierdzenie, że „nudzimy się”. Podkreślają brak
możliwości, miejsc, a jeśli już są miejsca to brak dostępu do nich – gdzie można by miło
i bezpiecznie spędzić czas np. stadion sportowy, basen – bariera finansowa itd.
W czasie całego życia jakiekolwiek doświadczenie z paleniem miało ok. 70 % uczniów obu
grup.
- ok. 20% badanych – paliło mniej niż 5 razy w swoim życiu
- nieco powyżej 30 % - którzy palili 40 razy i więcej.
W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem paliło powyżej 20% uczniów klas I i ponad 30 %
uczniów klas III.
W odpowiedziach na pytanie o dostępność do różnych substancji zwraca uwagę bardzo
wysoki poziom dostępności papierosów i piwa.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród
badanej młodzieży szkolnej w Busku – Zdroju.
Próby picia ma za sobą ponad 80%uczniów klas I i ponad 90% uczniów klas III.
W ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem jakiekolwiek napoje alkoholowe piło ok. 40%
uczniów klas I i około 60% uczniów klas III.
Najpopularniejszym napojem wśród młodzieży obu grup jest piwo. W nieco mniejszym
stopniu wino (głównie klasy zasadnicze zawodowe). Kiedykolwiek piło wino ok. 30%
pierwszoklasistów i 20% trzecioklasistów.
Jeśli chodzi o wódkę – wśród młodszych uczniów jest to najmniej popularny napój
(kiedykolwiek piło wódkę ok. 7 % uczniów klas I). Natomiast jest to najbardziej po piwie
popularny napój w badanych klasach III (ok. 30 % piło już wódkę).
Z badań wynika, że młodzież ma już za sobą doświadczenie upicia się. W czasie ostatnich 12
miesięcy przed badaniem upiło się chociaż raz ok. 20 % pierwszoklasistów i ponad 30%
trzecioklasistów.
Zdecydowana większość młodzieży nie potępia wypicia alkoholu raz lub dwa razy do roku.
Natomiast upijanie się raz na tydzień potępia około 70% młodzieży obu grup.
Około 10% młodzieży ma już doświadczenia konfliktu z otoczeniem z powodu picia.
Używanie innych substancji psychoaktywnych przez młodzież - szeroką gamę substancji
psychoaktywnych tworzą substancje legalne, takie jak leki przeciwbólowe i nasenne, sterydy
anaboliczne czy substancje wziewne oraz szeroka grupa substancji nielegalnych –
narkotyków.
Na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechniania eksperymentowania (1-2 razy),
wśród obu badanych grup, znajdują się leki uspokajające i nasenne przyjmowane bez przepisu
lekarza – około 10% badanych, na drugim miejscu spożywanie alkoholu razem z tabletkami –
ok. 5 %, następnie wąchanie substancji wziewnych – ok. 5 % i dalej marihuana lub haszysz –
ok. 4 %. Rozpowszechnienie innych substancji, takich jak kokaina, amfetamina, crack,
„grzyby” i ecstasy pozostaje na bardzo niskim poziomie rozpowszechnienia.
Biorąc pod uwagę łatwość i dostępność środków psychoaktywnych najwyżej oceniana była
w tej kategorii dostępność do substancji wziewnych, leków nasennych
i uspokajających, marihuany i haszyszu. Dość wysoko oceniana była dostępność do heroiny.
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Wnioski:
1. Znacznie wyższy jest poziom rozpowszechnienia używania substancji legalnych niż
nielegalnych.
2. Najbardziej rozpowszechnione jest eksperymentowanie z alkoholem, potem nikotyną,
lekami nasennymi i środkami wziewnymi.
3. Wśród badanej młodzieży podwyższony jest stopień ryzyka uzależnienia
alkoholowego.
4. Wskaźnik eksperymentowania i zażywania przez młodzież narkotyków nie jest
wysoki, jednak dostępność do środków jest wysoka.
5. Dostępność legalnych środków psychoaktywnych w ocenie młodzieży jest duża i
bardzo duża.
Ponadto występują:
- problemy emocjonalne młodych ludzi,
- problemy w relacjach z rodzicami,
- stres związany z nauką,
- trudności w uczeniu się,
- zachowania agresywne,
- psychomanipulacja.
BAZA SPORTOWO-REKREACYJNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BUSKO-ZDRÓJ.
Szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Busko-Zdrój posiadające sale gimnastyczne.
Lp.

Rodzaj placówki

I

Szkoły podstawowe

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Busku-Zdroju

Nazwa gminy miasta

Adres szkoły

wymiary
posiadanej sali
gimnast. w m.

Busko-Zdrój

28-100 Busko-Zdrój
ul. Kościuszki 1

20,70 x 9,20

2.
Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Busku-Zdroju

3.

4.

Szkoła Podstawowa w
Zbludowicach

Szkoła Podstawowa w Wełczu

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

28-100 Busko-Zdrój
ul. Korczaka 13

Zbludowice, ul.
Świętokrzyska 9,
28-100 Busko-Zdrój

Wełecz,
28-100 Busko

17,80 x 10

15,90 x 8

14 x 10
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5.

Szkoła Podstawowa w Szańcu

Busko-Zdrój

Szkoła Podstawowa w
Słabkowicach

Busko-Zdrój

Szaniec,
28-100 Busko

16 x 8

14,50 x 8
Słabkowice,
28-100 Busko

6.

Gimnazja

II

Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w
Busku-Zdroju

1.

Samorządowe Gimnazjum w
Podgajach

2.

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

Busko-Zdrój, ul.
Grotta 3

Podgaje
28-100 Busko-Zdrój

42 x 17,20

13 x 7

Na terenie wszystkich szkół i gimnazjów funkcjonują boiska szkolne.

STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY BUSKO-ZDRÓJ
•

Amatorski Klub Sportowy „Busko-Zdrój”

Celem klubu jest:
1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu w środowisku mieszkańców
Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
2. Udział w lokalnym życiu sportowym.
3. Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,
poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb
sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
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4. Organizowanie imprez sportowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Powyższe cele klub realizuje poprzez:
- organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych,
- utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych,
-gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu,
-współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami
społecznymi w zakresie realizacji zadań statutowych,
- prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej,
-podejmowanie innych nie wymienionych w powyższych punktach czynności zgodnych
z przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych,
-prowadzenie działalności gospodarczej, wspomagającej osiąganie celów statutowych.
Klub organizuje i prowadzi treningi, rozgrywki ligowe sekcji piłki nożnej. Klub prowadzi
również sekcję sportową w dziedzinie castingu- wędkarstwa rzutowego, w ramach której
organizuje treningi i zawody dla dzieci i młodzieży.
•

Stowarzyszenie „Ziemia Buska”

Celem stowarzyszenia jest:
1. Inicjowanie działań powodujących ożywienie gospodarcze regionu.
2. Troska o należyty rozwój uzdrowisk, Buska-Zdroju oraz Solca-Zdroju, ich promocja
i dążenie do nadania im europejskiej rangi.
3. Propagowanie i wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej, sportowoturystycznej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska.
4. Popularyzacja i rozwój agroturystyki w rejonie oraz wspieranie innych działań
o charakterze społecznym.
5. Propagowanie w społeczeństwie wartości historyczno-kulturalnych.
Powyższe cele stowarzyszenie realizuje poprzez:
-zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu ludzi z inicjatywą i wspieranie
organizacyjno-prawne ich działań,
-współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu
(seminaria, odczyty, wystawy, zawody sportowe itp.),
-zgłaszanie postulatów oraz inicjatyw uchwałodawczych w organach samorządowych,
-organizację różnych form samopomocy koleżeńskiej (porady prawne, lekarskie-białe
niedziele),
-popularyzację wiedzy o regionie (konkursy, rajdy, wycieczki),
-nawiązanie współpracy z gminami państw Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie organizuje:
-„Białe Niedziele” dla mieszkańców sołectw,
- Mistrzostwa Gminy drużyn sołeckich w piłce nożnej o puchar Prezesa Stowarzyszenia,
- Halowy Turniej w piłce nożnej dla sołectw,
-akcję pomocową dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Uczestniczy w akcji „Sprzątanie Ziemi”.
Stowarzyszenie realizując swe cele upowszechniając zasady zdrowego, sportowego
trybu życia i troski o własne zdrowie, zwiększając poczucie tożsamości środowisk lokalnych,
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kształtując ducha zdrowej rywalizacji sportowej oraz propagując umiejętność pozytywnego
myślenia i kreatywnego działania na rzecz wspólnot lokalnych.

•

Buski Uczniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin”

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie sztuk i sportów
walki, jako czynnika służącego procesowi wychowania młodego pokolenia Polaków oraz
stworzenia swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej:
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1. Rozwijanie i propagowanie na odpowiednim, profesjonalnym poziomie tradycyjnych
sztuk i sportów walki.
2. Organizowanie i popieranie sekcji i szkół tradycyjnych sztuk i sportów walki.
3. Organizowanie szkolenia w postaci kursów, seminariów i treningów, organizowanie
zawodów i innych imprez sportowych.
4. Udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą, organizowanych przez inne
organizacje.
5. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, sędziów oraz zawodników.
6. Opracowywanie programów specjalistycznych i szkoleniowych.
7. Rejestracja instruktorów, zawodników i uczestników zajęć.
8. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się kulturą
Dalekiego Wschodu, kulturą fizyczną i wychowaniem młodzieży.
9. Wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i informacyjnych.
10. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jeżeli okażą się celowe dla realizacji zadań
statutowych.
Jedną z imprez organizowanych przez klub jest Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
•

Uczniowski Klub Sportowy „Busko-Zdrój”

Celem Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu, szczególnie w środowisku uczniów
szkoły.
Powyższy cel klub realizuje poprzez:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.
2. Organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych.
3. Prowadzenie systematycznego szkolenia.
4. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań statutowych Klubu.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej.
Klub uczestniczy w zawodach sportowych na terenie całego kraju- Ogólnopolski Turniej Piłki
Ręcznej Dziewcząt w Nowym Sączu oraz sam organizuje Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej
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w Busku-Zdroju, organizowane są również dochodzeniowe obozy sportowe oraz mecze
kontrolne z Kadrą Województwa Podkarpackiego.
•

Buskie Towarzystwo Cyklistów

Celem Klubu jest:
1. Podejmowanie działań mających na celu popularyzację sportów rowerowych
w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych obywateli miasta i gminy
Busko-Zdrój.
2. Udział w lokalnym życiu sportowym oraz organizowanie imprez sportowych
regionalnych i krajowych.
3. Kształtowanie u członków Klubu właściwych postaw moralnych i etycznych.
4. Organizowanie imprez rowerowych i wyścigów kolarskich.
5. Organizowanie rajdów rowerowych i wycieczek krajoznawczych.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie i prowadzenie sekcji rowerowych,
- gromadzenie środków materialnych i sprzętu sportowego oraz racjonalne nim
dysponowanie zgodnie z potrzebami klubu,
- współdziałanie z organami państwa i organizacjami społecznymi w zakresie realizacji
zadań statutowych,
- prowadzenie działalności wspomagającej osiąganie celów statutowych.
Klub organizuje ogólnopolskie wyścigi kolarskie. Od roku 1990 organizowany jest
corocznie Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Andrzeja Imosy.
•

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UNIA”

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Pływalni Miejskiej i innych obiektów
sportowych oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.
2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Organizowanie uczestnictwa członków klubu w imprezach sportowych innych
organizatorów na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności psychofizycznej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6. Organizowanie członkom klubu form współzawodnictwa sportowego.
7. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych o zasięgu gminnym, czy
powiatowym z udziałem innych klubów oraz dzieci i młodzieży niezrzeszonej
w klubach sportowych.
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych klubu.
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Zawodnicy klubu biorą udział w Świętokrzyskiej Lidze Pływackiej, Małej Lidze
Pływackiej, Dużej Lidze Pływackiej, w Letnich i Zimowych Mistrzostwach Okręgu
Świętokrzyskiego, jak również organizowane są zawody Grand Prix.

•

Buski Klub Biegacza

Celem Klubu jest:
1) Upowszechnianie w społeczeństwie (głównie wśród dzieci i młodzieży) aktywnego
trybu życia, w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.
2) Popularyzowanie biegania, jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy aktywnego
wypoczynku.
3) Organizowanie masowych, ogólnodostępnych imprez sportowych.
4) Udział w lokalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych.
5) Podnoszenie poziomu biegania w obszarze działania.
6) Utrzymywanie psychofizycznej sprawności osób czasowo lub trwale
niepełnosprawnych.
7) Harmonijne połączenie biegania wyczynowego, w którym głównym celem jest
osiągnięcie jak najlepszego wyniku, z rekreacyjnym, w którym dominującym
czynnikiem jest satysfakcja z ukończenia biegu.
8) Kształtowanie indywidualnego i zespołowego współzawodnictwa w pokonywaniu
czasu, przeszkód naturalnych i sztucznych oraz konkurenta.
9) Kształtowanie sprawności fizycznej, umiejętności nowych przyzwyczajeń i postaw
pozwalających na zachowanie zdrowia i podnoszenie odporności organizmu
ludzkiego.
10) Kształtowanie postaw obywatelskich, wysokich walorów moralnych i zasad „fair
play”, poczucia godności osobistej oraz zasad dyscypliny i solidarności.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej (m.in. w lokalnej prasie),
2) Prowadzenie naboru dzieci i młodzieży z okolicznych szkół,
3) Współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami niepełnosprawnymi,
4) Organizowanie spotkań z osobami zainteresowanymi uprawianiem biegania,
5) Organizowanie treningów z członkami klubu,
6) Organizowanie dla członków Klubu obozów sportowych w okresie ferii i wakacji,
7) Współdziałanie z organami państwowymi oraz instytucjami i organizacjami
wspierającymi sport, głównie wśród dzieci i młodzieży,
8) Organizowanie imprez sportowych i wyjazdów na zawody,
9) Gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami
Klubu,
10) Organizowanie prelekcji, seminariów i konferencji na temat biegania rekreacyjnego
i wyczynowego z udziałem trenerów, lekarzy, działaczy sportowych, znanych
biegaczy oraz dziennikarzy,
11) Współdziałanie z prasą, radiem i telewizją w zakresie prowadzenia działalności,
12) Prowadzanie kroniki klubu oraz zbieranie pamiątek związanych z jego działalnością,
13) Podejmowanie innych nie wymienionych w powyższych punktach czynności,
zgodnie z przepisami prawa, związanych z realizacją celów statutowych.
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Organizowane imprezy sportowe to: „Bieg Zdrojowy”, „Mistrzostwa Powiatu w Biegach
Przełajowych”, „Powiatowa Liga Lekkoatletyczna”. Organizowane są również obozy
sportowe.
•

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Celem Klubu jest:
1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków klubu.
2) Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim.
4) Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
6) Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu.
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą
szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub bierze udział
i organizuje turnieje, zagospodarowuje czas wolny dzieciom i młodzieży, przyczyniając
się do poprawy sprawności fizycznej, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz
promocji miasta i regionu.
•

Buski Klub Kung-Fu Yantai

Celem działalności Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie chińskich sztuk
i sportów walki, jako czynnika służącego procesowi wychowania młodego pokolenia
Polaków oraz stworzenia swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania
kultury fizycznej.
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1) Rozwijanie i propagowanie na odpowiednim, profesjonalnym poziomie chińskich
sztuk i sportów walki.
2) Organizowanie i popieranie sekcji i szkół chińskich sztuk i sportów walki.
3) Organizowanie szkolenia w postaci kursów, seminariów i treningów, organizowanie
zawodów i innych imprez sportowych.
4) Udział w imprezach sportowych w kraju i za granicą, organizowanych przez inne
organizacje.
5) Szkolenie i doszkalanie instruktorów, sędziów oraz zawodników.
6) Opracowywanie programów specjalistycznych i szkoleniowych.
7) Rejestracja instruktorów, zawodników i uczestników zajęć.
8) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się kulturą
Dalekiego Wschodu, kulturą fizyczną i wychowaniem młodzieży.
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9) Wydawanie materiałów szkoleniowych, propagandowych i informacyjnych.
10) Podejmowanie innych przedsięwzięć, jeżeli okażą się celowe dla realizacji zadań
statutowych.
Klub organizuje szkolenia w postaci kursów, seminariów i treningów oraz corocznie
Festiwal Chińskich Sztuk Walki, który ma rangę Mistrzostw Polski w Tradycyjnym Kung Fu,
co przyczynia się wydatnie do promocji naszego regionu, jego walorów uzdrowiskowych,
przyrodniczych oraz środowiskowych. Dzięki takim imprezom upowszechnia się i przekazuje
wiedzę przydatną w likwidowaniu nadmiernej agresji wśród nieletnich oraz zjawisk patologii
społecznych.
•

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Busku-Zdroju

Za główne cele swojego działania ZHP uznaje:
1) Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego,
duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
2) Nieskrępowane
kształtowanie
osobowości
człowieka
odpowiedzialnego,
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich
nałogów.
3) Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności,
prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji
i przyjaźni.
4) Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich
ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
5) Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu
przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Stowarzyszenie prowadzi zajęcia profilaktyczne w świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży z rodzin biednych i patologicznie zagrożonych. Stowarzyszenie zabezpiecza
i organizuje czas wolny dzieci i młodzieży z rodzin biednych i patologicznie zagrożonych,
pomaga w nauce (wyjaśnianie trudnych tematów i zagadnień, odrabianie lekcji).
Kształtuje wśród młodego pokolenia postawy potępiające przemoc, agresję, wandalizm,
alkoholizm i narkomanię. Cele realizowane są poprzez zajęcia profilaktycznowychowawcze, spotkania drużyn harcerskich i zuchowych z rówieśnikami, organizowanie
turniejów, konkursów, zawodów sportowych, gier i zabaw, organizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi, pogadanek, projekcji filmów, organizowanie kolonii, obozów
i biwaków.
Stowarzyszenie organizuje corocznie Turniej Śpiewających Szóstek oraz Wędrówkę
Zuchową „Bartek”.
•

Polski Czerwony Krzyż

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich
łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu
bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości,
rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.
Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż:
1) Wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i cywilną służbę zdrowia.
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2) Prowadzi działalność humanitarną na rzecz osób chronionych umowami
międzynarodowymi.
3) Upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów
zbrojnych i służy pomocą organom państwowym w upowszechnianiu tego prawa.
4) Prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz
pozyskiwania honorowych dawców krwi.
5) Niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą.
6) Prowadzi działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej.
7) Prowadzi działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtując właściwe postawy
i zachowania prozdrowotne i proekologiczne.
8) Prowadzi szkolenie przedmedyczne.
9) Rozwija działalność dzieci i młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich
zadań statutowych PCK.
10) Rekrutuje, szkoli i organizuje personel niezbędny do wykonywania swoich zadań.
11) Prowadzi działalność na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodną
z celami organizacji.
12) Realizuje inne zadania zgodnie z celami PCK.
•

Buski Ośrodek Trzeźwości „Zdrój”

Cele i środki działania Stowarzyszenia:
1. Propagowanie idei trzeźwości w środowisku objętym terenem działania Ośrodka.
2. Promowanie zdrowego stylu życia, szczególnie aktywnych form spędzania wolnego
czasu.
3. Podtrzymywanie abstynencji przez uzależnionych od alkoholu członków ośrodka.
4. Niesienie wszechstronnej pomocy w procesie zdrowienia i rozwoju członkom ośrodka
uzależnionych od alkoholu i ich rodzinom.
5. Edukacja dotycząca problematyki uzależnień skierowana do wszystkich
zainteresowanych.
6. Informowanie wszystkich zainteresowanych chorobami uzależnień o możliwościach
uzyskania pomocy w procesie zdrowienia.
7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
zakładami pracy w zakresie niesienia pomocy rodzinom w których przemoc występuje
pod wpływem alkoholu.
Metody pracy ośrodka:
1. Udział w realizacji programów administracji państwowej i samorządowej
w dziedzinie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Organizowanie cyklu otwartych spotkań edukacyjnych dla członków ośrodka
i wszystkich zainteresowanych.
3. Spotkania grup samopomocowych skupiających członków ośrodka i wszystkich
chętnych z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin.
4. Podejmowanie interwencji kryzysowych przez członków ośrodka w wypadku
złamania abstynencji.
5. Organizowanie rajdów, wycieczek krajoznawczych i innych form turystyki dla
zainteresowanych członków ośrodka.
6. Stworzenie możliwości spędzenia czasu wolnego przez udział w zajęciach typowo
klubowych: gry towarzyskie, lektura, prasy.
7. Gromadzenie funduszy na realizację zamierzeń statutowych.
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8. Organizacja imprez trzeźwościowych na szczeblu regionalnym.
Stowarzyszenie prowadzi Klub Abstynenta, organizuje festyny, rocznice, szkolenia,
warsztaty terapeutyczne w celu promowania zdrowego oraz trzeźwego stylu życia,
organizuje turnieje sportowe.
•

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych
w Kielcach.

Do zadań stowarzyszenia należy:
1) Uchwalanie statutów dla społecznych szkół i ognisk artystycznych.
2) Zabezpieczanie środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do prowadzenia
biura Stowarzyszenia.
3) Powoływanie społecznych szkół i ognisk artystycznych.
4) Pomoc organizacyjna i instrukcyjno-metodyczna społecznym szkołom i ogniskom
artystycznym.
5) Pomoc w pozyskiwaniu środków materialnych rzeczowych dla potrzeb
Stowarzyszenia i podległych placów.
6) Doskonalenie nauczycieli pracujących w społecznych szkołach i ogniskach
artystycznych na kurso-konferencjach.
7) W szczególności dozorem i kontrolą są objęte następujące zadania szkół i ognisk
artystycznych:
w zakresie pracy dydaktycznej,
- kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinach artystycznych w oparciu
o programy ustalone przez Ministerstwo Kultury i Sztuki,
- współudział w upowszechnianiu muzyki i innych dziedzin sztuki,
- współpraca z terenowymi samorządami oraz placówkami oświatowo-kulturalnymi,
- organizowanie przez szkoły i ogniska artystyczne popisów i koncertów.
•

Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Relax” w Busku-Zdroju

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych,
gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi
regionu zwłaszcza poprzez turystykę oraz pomoc członków w organizowaniu i prowadzeniu
usług turystycznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in:
1. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej, wydawniczej.
2. Organizowanie wykładów, konferencji i kursów.
3. propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania
wypoczynku w formach właściwych dla agroturyzmu jako
alternatywnego źródła dochodu.
4. Organizowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach
wypoczynku
w
gospodarstwach
gościnnych
członków
stowarzyszenia.
5. Określenie i kontrolowanie standardu bazy noclegowej i żywieniowej
oraz zasad kształtowania cen dla gospodarstw organizujących
wypoczynek w formach właściwych dla agroturyzmu.
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•

-

Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju

Celem Stowarzyszenia jest pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych na rzecz
stałego rozwoju uzdrowiska Busko-Solec, miasta i okolic Buska-Zdroju w zakresie:
społeczno-gospodarczym,
kulturalno-oświatowym,
lecznictwa, zwłaszcza uzdrowiskowego wraz z całą infrastrukturą i zadaniami,
inicjowanie i inspirowanie działań oraz współdziałanie z władzami, urzędami,
instytucjami i organizacjami społecznymi, placówkami, naukowymi itp. w zakresie:
opracowania, aktualizowania, realizowania planu zagospodarowania przestrzennego,
ochrony naturalnego środowiska i złóż zasobów balneologicznych, rekreacji, rozwoju
kultury i oświaty oraz lecznictwa, zwłaszcza uzdrowiskowego,
popularyzacja uzdrowiska Busko-Solec do rangi kurortu międzynarodowego.
•

Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Celem stowarzyszenia jest popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji
w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzystnego oddziaływania
pedagogicznego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym nieodpłatnych zajęć hipoterapii,
- pomoc w adaptacji niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych,
- zapewnienie członkom dostępu do literatury fachowej i informacji o postępach
w rehabilitacji w kraju i zagranicą.
•

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy

Celem Stowarzyszenia jest:
- opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę,
- reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia wobec władz
państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół,
uczelni i innych organizacji,
- poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę w państwie
i społeczeństwie,
- integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizacji samopomocy.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-spotkanie z lekarzami endokrynologami,
-referaty,
-wycieczki krajoznawcze,
-zebranie chorych na cukrzycę z przedstawicielami firm farmaceutycznych, prezentacja leków
przeciwcukrzycowych i nadciśnieniowych.
•

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Oddział Regionu Ponidzie w BuskuZdroju

Celem Stowarzyszenia jest m.in:
- upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz szerzenie
postępu w tej dziedzinie,
- inspirowanie działań naukowo-badawczych w dziedzinie zdrowia publicznego oraz
ułatwianie członkom prowadzenia tej działalności,

22

-

integracja środowisk realizujących zadania ochrony i promocji zdrowia oraz
współdziałanie w prowadzeniu szkoleń,
rozwijanie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia narażenia
zawodowego i środowiskowego w celu ograniczenia powodowanych przez nie skutków
zdrowotnych,
rozwijanie programów promocji zdrowia, w tym szerzenie oświaty zdrowotnej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-coroczny Festiwal Zdrowia(konferencje, prezentacje dorobku),
-szkolenie kustoszy krajobrazu chronionego,
-realizacja filmu dokumentalnego o strefie zdrowia regionu Ponidzie,
-promocja zdrowia dzieci i młodzieży (badania profilaktyczne),
-propagowanie turystyki leczniczej i zdrowotnej,
-triathlon: rajd pieszy, spływ kajakowy, jazda rowerem,
-utworzenie Europejskiego Centrum Rehabilitacji.
•

Buskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami

Celem stowarzyszenia jest:
- kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,
- działalność na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz
zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania,
- krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a
zwłaszcza wobec zwierząt.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-opieka nad zwierzętami tułającymi się i zaniedbanymi,
-dokarmianie zwierząt,
-wolontariat dla młodzieży, wyprowadzanie psów osób niepełnosprawnych,
-rejestracja psów przez chipy by uniknąć tzw.: psów niczyich,
-utworzenie w gminie schroniska bądź przytuliska dla zwierząt.
Ponadto na terenie Gminy Busko-Zdrój są zarejestrowane następujące Stowarzyszenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Strzelectwa Myśliwskiego Kół Łowieckich w Busku-Zdroju
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Busku-Zdroju
Stowarzyszenie Klub Seniora w Busku-Zdroju
Stowarzyszenie Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz
Kościuszki w Busku-Zdroju
Buskie Stowarzyszenie Gospodarcze w Busku-Zdroju
Stowarzyszenie – Inicjatywa Kulturalna Ponidzie
Regionalne Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Busku-Zdroju
Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Busko-Zdrój
Stowarzyszenie Producentów Truskawek i Owoców w Nowej Wsi i Błońcu
Stowarzyszenie Buskich Miłośników Hodowców Gołębi Ozdobnych, Drobiu,
Ptaków Egzotycznych, Zwierząt Futerkowych
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ ZA OKRES 6-CIU
MIESIĘCY 2005 ROKU
Zagrożenie przestępczością na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
W okresie 6 miesięcy 2005 roku ogółem na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
wszczęto 437 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 442 czyny przestępcze,
z czego wykryto 322 osiągając ogólną wykrywalność przestępstw na poziomie 72,7 %.
W analogicznym okresie roku ubiegłego wszczęto 449 postępowań przygotowawczych,
w których stwierdzono 587 czynów przestępczych, z czego wykryto 448 osiągając ogólną
wykrywalność przestępstw na poziomie 75,5 %.
Z przedstawionych danych wynika, że w okresie 6 miesięcy 2005 roku stwierdzono mniej
o 145 przestępstw, co stanowi spadek o 24,7%, przy wzroście wykrywalności ogólnej
przestępstw o 2,8% zaś dynamika wszczętych postępowań wyniosła 97,3%.
W okresie 6 miesięcy 2005r. najwięcej przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach:
- przestępstwa drogowe
- 85 przestępstw, co stanowi 19,2 % w tym z art.
178 a KK ( kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości ) - 80 przestępstw -jest to 94,1%
ogółu przestępstw drogowych ),
- kradzież cudzej rzeczy
- 66 przestępstw, co stanowi 14,9 %, w tym kradzież
samochodu - 3, co stanowi 4,5% w tej kategorii,
- kradzież z włamaniem
- 49 przestępstwa, co stanowi 11,0 %,
- ustawa o narkomanii
- 49 przestępstw, co stanowi 11,0 %,
- fałszerstwo kryminalne
- 44 przestępstw, co stanowi 9,95 %,
- uszczerbek na zdrowiu
- 11 przestępstw, co stanowi 2,48%,
- uszkodzenie rzeczy
- 10 przestępstw, co stanowi 2,26%,
- bójka i pobicie
- 7 przestępstw, co stanowi 1,58%,
- przeciwko f-szowi publicznemu
- 7 przestępstw, co stanowi 1,58%,
- oszustwo gospodarcze
- 4 przestępstwa, co stanowi 0,9%
- rozbój i wymuszenie rozbójnicze
- 3 przestępstwa, co stanowi 0,67%.
W pozostałych kategoriach zagrożenie było znikome.
Spadek przestępstw stwierdzono w następujących kategoriach :
- kradzież cudzej rzeczy mniej o 16 przestępstw - dynamika 80,5 %
- kradzież samochodu
mniej o 6 przestępstw - dynamika 33,3 %
- kradzież z włamaniem mniej o 29 przestępstw - dynamika 62,8 %
- rozbój i wym. rozbójnicze mniej o 3 przestępstw - dynamika 50,0 %
Jak wynika z powyższych danych stan bezpieczeństwa i porządku uległ znacznej poprawie
i to w kategoriach przestępstw najbardziej dokuczliwych społecznie.
Porównując okres 6 miesięcy roku 2005 i 2004, w pięciu wybranych kategoriach należy
stwierdzić, że we wszystkich podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych
stwierdzono pozytywną dynamikę stanu przestępczości, co przedstawia poniżej tabela:

24

Rodzaj przestępstwa

Stwierdzone
2004 2005

Bójka i pobicia
Rozboje i wym. rozbójn.
Włamania
Kradzieże
Kradzieże samochodów

8
6
78
82
9

7
3
49
66
3

Wykryte
Wskaźnik
dynamiki
%
87,5
50,0
62,8
80,5
33,3

2004

Wskaźnik 2005
Wykr.%

Wskaźnik
Wykr.%

7
4
38
32
2

87,5
66,7
48,7
39,0
22,2

100,0
100,0
20,4
36,4
33,3

7
3
10
24
1

W okresie 6-u miesięcy 2005r. policjanci z samej KPP w Busku-Zdroju ogółem ujawnili
11782 wykroczeń. Największa liczba dotyczyła wykroczeń drogowych, których ujawniono
10734, co stanowi 91,1% do ogółu. Ponadto policjanci represjonowali wykroczenia z obszaru
porządku i spokoju publicznego, których ujawniono 166 oraz spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych - ujawniono 102 takie wykroczenia. Policjanci zastosowali również
środki represji wobec 46 osób, które używały słów nieprzyzwoitych w miejscach
publicznych.
Ogółem w okresie 6-u miesięcy 2005r policjanci ogniwa patrolowe interwencyjnego
wykonali 2887 służb, z czego 1175 patroli pieszych. Na pierwszej zmianie (6-14.00)
skierowano 22,3%, na II zmianie (14 - 22) - 34,6%, natomiast na III zmianie (22-6) - 43,2%.
W patrolu z Policją wykonano 43 służby (w których uczestniczyło 43 Strażników Miejskich).
Średni czas podjęcia interwencji od chwili zgłoszenia do przybycia patrolu Policji na miejsce
zgłoszenia wyniósł w I półroczu 13 minut - KPP w Busku-Zdroju dąży do osiągnięcia
wskaźnika na poziomie 10 minut.
Ustosunkowując się do stanu zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie Miasta i Gminy
Busko- Zdrój stwierdzono w okresie l półrocza 2005r. spadek ilości wypadków drogowych,
co przedstawia tabela poniżej:
WYPADKI
DROGOWE

ZABICI
W
WYPADKACH
DROGOWYCH

RANNI
W
WYPADKACH
DROGOWYCH

KOLIZJE
DROGOWE

ROK 2005

17

2

23

208

ROK 2004

37

2

48

242

OKOLICZNOŚCI
I
WARUNKI
PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ.

SPRZYJAJĄCE

DOKONYWANIU

1. Zbyt mało profesjonalnych, wysoko standardowych zabezpieczeń technicznych.
2. System zabezpieczenia obiektów oparty w głównej mierze na zabezpieczeniu technicznym
z ograniczonym wykorzystaniem zabezpieczenia fizycznego.
3. Brak parkingów strzeżonych na terenie miasta.
4. Brak wewnętrznych systemów monitoringu w sklepach w centrum miasta, co sprzyja
dokonywaniu kradzieży kieszonkowych, torebek itp.
5. Stosunkowo wysokie bezrobocie oraz łatwość sprzedaży kradzionych towarów.
6. Stwierdzono, że czynnikiem wpływającym na wzrost przestępstw i wykroczeń z obszaru
(bójki, pobicia, zniszczenie mienia, zakłócanie porządku, wandalizm) -jest wpływ alkoholu.
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7. Duża ilość osób przyjezdnych przebywających w rejonie miasta Buska-Zdroju, z których
część to sprawcy przestępstw i wykroczeń wykorzystujących podatnych wiktymologicznie
kuracjuszy.
8. Duże skupisko nieletnich w związku z usytuowaniem w Busku-Zdroju szkół
ponadpodstawowych.
9. Duża ilość ujawnianych nietrzeźwych użytkowników dróg - kierujących pojazdami,
10. Występujące zjawisko relatywizmu społecznego i niechęć do współdziałania ze służbami
Policji niektórych kręgów lokalnych społeczności.
Ponadto w związku z wejściem Klubu piłkarskiego AKS Busko-Zdrój do III ligi piłki nożnej
należy się również liczyć ze zwiększonym obciążeniem pracą policjantów tutejszej jednostki
w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, co z kolei będzie mieć wpływ na ilość
policjantów kierowanych do służby patrolowej na terenie miasta.
Biorąc pod uwagę zdiagnozowane zagrożenia Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
od II kwartału 2005r. realizuje program operacyjny pod nazwą „Program ograniczenia
najbardziej dokuczliwej przestępczości kryminalnej na terenie miasta Buska-Zdroju" oraz
Program ograniczenia liczby śmiertelnych wypadków drogowych i eliminacji czynników
sprzyjających zaistnieniu wypadków drogowych". Biorąc pod uwagę przedstawione
wskaźniki, realizacja programu ukierunkowana na określone działania przynosi wymierne
efekty.
Reasumując należy ocenić, iż w porównaniu analogicznych okresów 6-u miesięcy roku 2005
i 2004 nastąpiła widoczna poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
Z prognoz wynika, iż jeżeli nie zaistnieją czynniki zakłócające pracę KPP w Busku- Zdroju
w postaci działań angażujących znaczne siły policyjne (powodzie, klęski i katastrofy
naturalne, konieczność zapewnienia porządku przez Policję w czasie odbywania się imprez
masowych, meczy piłkarskich ) poziom ten powinien być utrzymany.
Informacja z działalności Straży Miejskiej w Busku-Zdroju za okres od 01.01.2005 do
30.06.2005 roku.
Straż Miejska w Busku-Zdroju realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 29sierpnia 1997
roku o strażach gminnych /Dz. U. Nr 123poz. 7797/. Zgodnie z zapisami ustawy do zadań
straży należy w szczególności:
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
2. Współdziałanie z organizacjami innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych.
3. Ochrona obiektów komunalnych użyteczności publicznej.
4. Egzekwowanie przepisów ruchu drogowego/w zakresie określonym w przepisach ruchu
drogowego/.
5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia.
Powyższe zadania pracownicy Straży realizują w oparciu o ustawy, rozporządzenia oraz
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.
W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy pełnili służbę w dni powszednie w systemie
jedno lub dwuzmianowym tj. w godz.7.00-15.00 i 16.00-24.00. Pracowały wówczas dwa lub
trzy patrole, w tym jeden patrol zmotoryzowany.
W soboty i niedziele pełniony jest dyżur pomiędzy godzinami 8.00-24.00 oraz służby nocne
lub popołudniowe z policją/18.00-2.00 lub 20.00-4.00/. W okresie sprawozdawczym
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osiągnięto następujące wyniki w pracy: Ogólna liczba interwencji podjętych przez Straż
Miejską w Busku-Zdroju wyniosła 7081,na tę liczbę składają się następujące działania:
- z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście i na wsiach/protokoły czystości,
nakazy, polecenia porządkowe, inne działania zmierzające do utrzymania ładu i porządku
w liczbie 2292 interwencji,
- postępowanie z nieletnimi, nietrzeźwymi, chuliganami, ochrona porządku w miejscach
publicznych oraz doprowadzenia do policji 254 interwencje,
- sprawy przekazane innym służbom np./ zarządcy dróg, pogotowie gazowe, energetyczne,
weterynaryjne, administratorzy osiedli mieszkaniowych, Sanepid/ 262 interwencje,
- współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami/ wydziały UMiG, MGZK, Straż
Pożarna, Straż Leśna, Społeczna Straż Rybacka/ Działania te polegają na udzielaniu asyst lub
wspólnych kontrolach, łącznie przeprowadzono ich 372,
- działania profilaktyczne/kontrole na terenach szkół podstawowych i gimnazjalnych, udział
w spotkaniach z młodzieżą, akcje ulotowe/ „zima", „bezpieczny rower", „Bezpieczna droga
do szkoły"/ w liczbie 127,
- inne interwencje /legitymowanie osób podejrzanych popełnienie wykroczeń, realizacja
zgłoszeń mieszkańców, konwoje pieniężne, rozwieszanie plakatów ogłoszeń urzędowych,
dostarczanie korespondencji nakazów podatkowych/ w liczbie 3774.
W trakcie prowadzonych działań i podjętych interwencji funkcjonariusze Straży Miejskiej
nałożyli 233 mandaty na sumę 10160 złotych, udzielili 910 pouczeń i upomnień, wystawili
438 wezwań za brak kart postojowych w strefie płatnego parkowania oraz skierowali 23
wnioski do Sądu Grodzkiego w Busku-Zdroju.
W omawianym okresie strażnicy brali udział w zabezpieczaniu 16 imprez kulturalnych,
sportowych oraz uroczystości państwowych i kościelnych. Straż Miejska prowadzi nadzór
nad osobami, które w ramach wyroku sądowego otrzymały kary wykonania nieodpłatnej
dozorowanej pracy na rzecz gminy. W omawianym okresie takich osób skierowano 39. Do
wykonywania pracy zgłosiło się 31 osób i przepracowały łącznie 2240 godzin, z czego 1230
na wsiach na rzecz wspólnot wiejskich. Szczegółowy wykaz podjętych w działaniach
interwencji:
- kontrole wywozu nieczystości stałych - 948
- kontrole wywozu nieczystości płynnych - 467
- awarie /wodociągowe, drogi/ - 62
- uszkodzenia/znaki drogowe, ogrodzenia, lampy/ - 122
- samodzielne poprawy znaków -159
- ogólne kontrole porządkowe - 877
- spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 43
- czyny i wybryki chuligańskie - 122
- nieobyczajne zachowanie - 31
- zakłócanie ciszy nocnej - 44
- doprowadzenia osób zatrzymanych do KPP - 27
- konwoje pieniężne - 18
- asysty pracownikom UMiG - 89
- usunięcie nietrzeźwych z ulic - 21
- pomoc przy egzekwowaniu opłat targowych - 49
- kontroli meldunkowych - 7
- przepełnionych śmietników - 32
- zabezpieczaniu terenu przy wycince drzew - 4
- udział w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt - 6
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- kontrole legalizacji wag - 37
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.
Analizując stan bezpieczeństwa na naszym terenie należy stwierdzić że najbardziej dotkliwa
dla obywateli jest przestępczość pospolita, mająca istotny wpływ na ich poczucie
bezpieczeństwa. Wśród form największe zagrożenie stanowią przestępstwa przeciwko mieniu
oraz inne drobne kradzieże. Ponadto znaczny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mają
wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu. Ich ofiarami są przede wszystkim nieletni, osoby
starsze, osoby pod wpływem alkoholu. Stale widoczny jest wzrost liczby tego rodzaju
wykroczeń i przestępstw, z których dużą ilość popełniają nieletni. Analizy wykazują, że
zagrożenie przestępczością i demoralizacją nieletnich rośnie i w najbliższych latach
nadal będzie rosnąć. Sprzyja temu wiele czynników kryminogennych, zwłaszcza
osłabienie więzi rodzinnych i niewłaściwy wpływ środowiska na kształtowanie młodych
ludzi. Czynnikiem negatywnym jest także nieznajomość norm i brak wzorców
moralnych. Poczucie nudy, brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu
przyczyniają się do wzrostu ilości zachowań niezgodnych z prawem. Wandalizm,
wulgaryzm i inne negatywne zachowania młodzieży na ulicach, klatkach schodowych
i miejscach publicznych nie spotykają się ze sprzeciwem i są tolerowane przez innych
ludzi.
Aby temu zapobiec należy:
- zainteresować i angażować młodzież do pozytywnych form życia pozaszkolnego,
które będą przez nich akceptowane
- stwarzanie możliwości aktywnego aprobowanego społecznie spędzania wolnego
czasu,
- prowadzenie edukacji rodziców i opiekunów zakresie wychowania i socjalizacji,
- zdecydowane reagowanie na zachowania przestępcze i chuligańskie,
- aktywizowanie organizacji młodzieżowych i pozarządowych,
- monitoring miejsc przebywania młodzieży,
-realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.
Z obserwacji i analiz wynika, że z roku na rok wzrasta liczba osób spożywających
alkohol. Szczególnie niepokoi fakt obniżenia się progu wieku osób pijących. Spożywaniu
alkoholu sprzyja łatwość dostępu do napojów alkoholowych oraz chęć zysku osób
sprzedających, którzy nie respektują przepisów dotyczących zakazu sprzedawania
i podawania napojów alkoholowych nieletnim. Ponadto sprzyja w tym zakresie brak reakcji
rodziców osób będących świadkami sprzedaży nieletnim. Nadmienić należy że, alkohol ma
istotny wpływ na popełnianie przestępstw i wykroczeń. Coraz częstszym zjawiskiem na
naszym terenie jest narkomania. Dotyczy to głównie młodzieży szkolnej. W świadomości
młodzieży panuje mylny pogląd, że incydentalne i krótkotrwałe zażywanie narkotyków
nie prowadzi do uzależnień, nie jest szkodliwe dla zdrowia.
Należy temu zapobiegać poprzez:
- prowadzenie ciągłego rozpoznania zagrożeń,
- prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się elementu chuligańskiego,
- prowadzenie szkoleń nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców zakresie
wczesnego, rozpoznania i zapobiegania uzależnieniom,
- zapobieganie uzależnieniom poprzez reakcję na nieprzestrzeganie przepisów ustawy o
wychowaniu w trzeźwości,
- -realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.
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Analizując stan bezpieczeństwa w ruch drogowym należy stwierdzić, że uległ on znacznemu
pogorszeniu. Związane jest to ze znacznym wzrostem poruszania się po drogach, i nie tylko
po drogach, dużej ilości skuterów i rowerzystów.
Obie te grupy prowadzących pojazdy uważają, że nie muszą przestrzegać obowiązujących
przepisów ruchu drogowego, czym doprowadzają do licznych potrąceń pieszych na
chodnikach, jak również alejkach parkowych. Coraz więcej pojazdów samochodowych
parkuje niezgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnie w części uzdrowiskowej, co
związane jest z brakiem nowych miejsc parkingowych na terenach sanatoriów, gdzie
zwiększono liczbę dostępnych dla kuracjuszy miejsc noclegowych.
Należy temu zapobiegać poprzez :
- systematyczne rozpoznawanie miejsc niebezpiecznych na drogach,
- budowę ścieżek rowerowych, oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych,
- właściwe oznakowania dróg,
- rozwijanie sieci parkingów,
- edukację najmłodszych uczestników ruch drogowego,
- interweniowanie u zarządców dróg o niezwłoczne remonty uszkodzonych
fragmentów nawierzchni,
Zaprezentowane w analizie problemy jak również formy przezwyciężania ich, nie są
najlepszymi i wyłącznymi sposobami budowania ładu społecznego i poczucia
bezpieczeństwa., ale mogą i powinny być ważnym elementem walki ze złem społecznym,
demoralizacją, narkomanią, pijaństwem i chuligaństwem. Zamierzony cel osiągnąć można
tylko wtedy, gdy wszystkie zainteresowane bezpieczeństwem podmioty będą współdziałały
dla dobra ogółu mieszkańców gminy.

ANALIZA RYNKU PRACY W ODNIESIENIU DO POWIATU BUSKIEGO ORAZ
MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
Okres sprawozdawczy: od 01.01.2005 do 19.09.2005 roku
Stopa bezrobocia w powiecie buskim na koniec czerwca 2005 wynosiła 11,3%

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju

WYSZCZEGÓLNIENIE

POWIAT BUSKI
(liczba osób)

Bezrobotni zarejestrowani –
ogółem
Bezrobotne kobiety
Bezrobotni zamieszkali na
wsi
Osoby w okresie do 12
miesięcy od dnia ukończenia

4033

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
2065

1941
2933

946
967

302

173

29

nauki
Cudzoziemcy
Bezrobotni z prawem do
zasiłku
Bezrobotne kobiety
z prawem do zasiłku

1
216

1
125

84
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Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju

WYSZCZEGÓLNIENIE

POWIAT BUSKI
(liczba osób)

Bezrobotni do 25 roku życia
Bezrobotni, którzy ukończyli
szkołę wyższą, do 27 roku
życia
Osoby długotrwale
bezrobotne
Bezrobotni powyżej 50 roku
życia
Bezrobotni bez kwalifikacji
zawodowych
Bezrobotni samotnie
wychowujący co najmniej
jedno dziecko do 7 roku
życia
Niepełnosprawni

1338
83

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
602
53

2774

1376

469

286

308

135

71

33

55

43

Wyjaśnienia:
Określenie bezrobotny do 25 roku życia, oznacza bezrobotnego, który w roku kalendarzowym
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy, nie ukończył 25 roku życia.
Określenie bezrobotny powyżej 50 roku życia, oznacza bezrobotnego, który w roku
kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co
najmniej 50 lat życia.
Określenie bezrobotny długotrwale, oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.
Określenie bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, oznacza bezrobotnego o wykształceniu
gimnazjalnym lub niższym oraz nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania zawodu.
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(art. 2 ust. 3,4,5,6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy)

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Czas
pozostawania
bez
pracy
w m-cach:

do 1
1 -3
3-6
6 – 12
12 - 24
powyżej 24

POWIAT BUSKI
(liczba osób)
335
553
362
662
634
1487

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
189
278
200
365
313
720

POWIAT BUSKI
(liczba osób)
1396
1260
593
625
142
17

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
629
622
340
373
88
13

POWIAT BUSKI
(liczba osób)
331
1221

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
198
665

256
1310
915

138
642
422

Bezrobotni według wieku.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wiek:

18 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 59
60 – 64 lata

Bezrobotni według wykształcenia.
WYSZCZEGÓLNIENIE
Wykształcenie:

wyższe
policealne
i śr. zawodowe
śr. ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
i poniżej
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Bezrobotni według stażu pracy

WYSZCZEGÓLNIENIE
Staż pracy
ogółem:

do 1 roku
1–5
5 – 10
10 – 20
20 - 30
30 lat i więcej
bez stażu

POWIAT BUSKI
(liczba osób)
512

MIASTO I GMINA
BUSKO-ZDRÓJ
(liczba osób)
265

904
379
547
258
37
1396

453
221
340
167
26
593

Analiza dokonana na podstawie sprawozdania MGiP – 01 o rynku pracy za okres 01.01.2005
– 19.09.2005 roku.
Analiza poziomu i struktury kwalifikacyjno – zawodowej bezrobotnych oraz ofert
zatrudnienia zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju pozwala na
sformułowanie następujących wniosków:
•

Najliczniejszą grupą bezrobotnych byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy.
Prawidłowość ta sprawdza się również w skali województwa, jak i kraju.

•

W rankingu zawodów bezrobotnych na pierwszym miejscu plasowali się asystenci
ekonomiczni (zawód szkolny: technik ekonomista).

•

Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili dla techników i innego średniego personelu
oraz pracowników przy pracach prostych.

•

Oferty pracy zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju nie pokrywały
zapotrzebowania wynikającego z napływu do bezrobocia w większości grup
zawodowych.

•

Osoby wykształcone – z grupy specjalistów rzadko pozostają długotrwale bez pracy.

POMOC SPOŁECZNA NA TERENIE GMINY I JEJ ZADANIA
I PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy
Busko – Zdrój jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą pomocy społecznej na terenie
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Miasta i Gminy Busko – Zdrój. Jest instytucją będąca w wielu przypadkach najbliżej osób
potrzebujących wielorakiego wsparcia. Pomoc Ośrodka koncentruje się na pracy socjalnej
wspartej pomocą finansową. Praca socjalna zmierza do pogłębienia u klientów poczucia
odpowiedzialności za własne życie, wskazanie narzędzi które pozwolą samodzielnie
funkcjonować i uzyskać niezależność finansową.
Zadania Ośrodka ustawowo podzielone zostały na zadania własne i zadania zlecone.
MGOPS działa w szczególności w oparciu o przepisy:
- ustawę o pomocy społecznej,
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o świadczeniach rodzinnych,
- ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki
alimentacyjnej,
- ustawę o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawę o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawę o finansach publicznych.
Ustawa o pomocy społecznej jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje
zadania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna ma na celu zapobiegać i umożliwiać
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
pokonać. Pomoc społeczna ma zatem reagować na wszystkie trudne sytuacje, w których
znajdzie się człowiek. System pomocy społecznej działa w sytuacjach, w których zagrożona
zostaje egzystencja osoby lub rodziny. Ośrodek zajmuje się diagnozowaniem potrzeb osób
znajdujących się w sytuacjach, z którymi nie mogą sobie poradzić. Udziela pomocy
w różnych formach ze szczególnym wskazaniem na pomoc socjalną. Celem pomocy
społecznej jest uchronienie rodzin i osób przed procesem marginalizacji i wykluczenia
społecznego.
Do zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej należą w szczególności:
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
-

-

opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

33

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej
opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem,
- praca socjalna,
- organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dożywianie dzieci,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu,
- sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników.

Zadania zlecone gminie:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w narodowym Funduszu zdrowia,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną,
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
- wypłacanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (jest to zadanie zlecone
gminie przekazane do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej).
Zadań do wykonania przez pomoc społeczną jest bardzo dużo, pojawiają się nowe
problemy społeczne, które obejmują coraz większą grupę ludzi znajdujących się pod opieką
MGOPS. Tym samym w ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost liczby osób
korzystających z pomocy społecznej. Najczęściej spotykanymi problemami są ubóstwo,
bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, niepełnosprawność
i długotrwała choroba, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, sieroctwo.
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Diagnoza społeczna
W latach 2002-2005 liczba rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, kształtowała się następująco:

Wykres 1 Liczba rodzin objęta pomocą społeczną w latach 2002-2005
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W roku 2002 pomocą objęte były 1390 rodziny, tj. 4782 osoby, w 2003 r. - 1400 rodzin, tj.
4816 osoby, w 2004 r. - 1130 rodzin , tj. 3574 osoby. Dane za rok 2004 zostały pomniejszone
o liczbę osób z prawem do rent socjalnych, których to wypłacenie spoczywa obecnie na ZUS.
Do końca kwietnia 2004 roku MGOPS przyznawał i wypłacał świadczenia z ustawy
o pomocy społecznej takie jak: okresowe zasiłki gwarantowane, zasiłki stałe, zasiłki
okresowe z tytułu ochrony macierzyństwa jak również zasiłki pielęgnacyjne, które od maja
2004 znalazły się w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wypłacane są również przez
MGOPS Sekcja Świadczeń Rodzinnych. Realizacja tego zadania znajduje odzwierciedlenie
w odrębnych sprawozdaniach.
W 2005 roku pomocą zostały objęte 1540 rodziny co stanowi 4610 osób (nie uwzględniono
osób pobierających świadczenia rodzinne).
Wykres Nr 1 przedstawia liczbę rodzin i osób samotnych. Prawdziwy obraz osób,
które korzystają z pomocy Ośrodka przedstawia wykres nr 2. Wynika to z faktu iż pomoc
przyznawana jest dla danej osoby samotnej lub rodziny, która składa się z wielu osób.
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Wykres 2 Liczba osób w rodzinach objętych pomocą społeczną w latach 2002-2005
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Wykres odzwierciedla jak liczne jest grono osób korzystających z pomocy Ośrodka.
Problemy wymagające pomocy przez MGOPS dotykają coraz większą liczbę osób z terenu
Gminy Busko-Zdrój i zataczają coraz szerszy krąg. Powodów przyznawania wspomnianej
pomocy jest bardzo dużo. Można jednak na podstawie danych wyodrębnić kilka
powtarzających się najczęściej. Główne problemy kwalifikujące do przyznawania pomocy
przez Ośrodek zobrazuje poniższy wykres.
Wykres 3 Najczęstsze powody przyznania pomocy MGOPS w latach 2002-2005
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Do najczęstszych przyczyn kwalifikujących do przyznania pomocy przez MGOPS
należą: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
Wymienione wyżej kategorie dotyczyły około 80% klientów. Ze wsparcia Ośrodka Pomocy
korzystają również osoby znajdujące się w innych trudnych sytuacjach rodzinnych, nie są to
jednak zjawiska tak szerokie jak opisane powyżej.
Wprowadzenie w roku 2005 Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
zwiększyło liczbę osób i rodzin zgłaszających się o pomoc z powodu ubóstwa.
Bardzo często o wsparcie zwracają się rodziny, osoby u których diagnozowana jest
wieloproblemowość -kilka dysfunkcji występuje równocześnie. Dominujące dysfunkcje mają
wpływ na pozostałe np. długotrwałe bezrobocie ma wpływ na powstanie ubóstwa.
Przyczyną z powodu, której najczęściej przyznawana jest pomoc jest problem bezrobocia,
który zdominował pozostałe problemy. Należy jednak wspomnieć że zjawisko bezrobocia
nierozerwalnie związane jest z powstającym w jego wyniku ubóstwem. Bardzo często
zjawisko bezrobocie dotyczy w rodzinach wieloosobowych kilku jej członków.
Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia na przestrzeni lat 2002 – 2005
przedstawiała się następująco.

Bezrobocie
Wykres 4 Liczba rodzin korzystających z pomocy z problemem bezrobocia w latach
2002-2005
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Bezrobocie jest w Busku – Zdroju zjawiskiem, które dotyka szerokie krąg osób
korzystających z pomocy. Straty i skutki społeczne, które powoduje, są trudne do
oszacowania. Pierwsze odczuwalne objawy długotrwałego braku pracy są natury
ekonomicznej- utrata źródła utrzymania, idące za tym dalej ubożenie a w dalszej kolejności
problemy społeczne. Pojawia się degradacja społeczna całych rodzin. Długotrwałe
bezrobocie powoduje pogorszenie się stosunków wewnątrz rodziny w skrajnych przypadkach
do jej rozpadu. Obniża poziom umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku,
a co się z tym wiąże następuje spadek samooceny. Strata pracy, przejście na zasiłek, z kolei
jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej - prowadzi do kolejnego problemu
jakim jest ubóstwo.

Ubóstwo
Ubóstwo określa się jako zjawisko społeczne polegające na braku dostatecznych
środków materialnych do zaspokojenia potrzeb życiowych jednostki lub rodziny uznawanych
w danej społeczności za niezbędne. Pod pojęciem "podstawowe potrzeby" rozumie się poza
wyżywieniem, takie potrzeby jak: ubranie, mieszkanie, zachowanie zdrowia, uzyskanie
wykształcenia, udział w życiu kulturalnym i społecznym. Ubóstwo to kolejny powód
przyznawania pomocy przez MGOPS w Busku- Zdroju.
Pomoc MGOPS osobom dotkniętym ubóstwem w latach 2002-2005 przedstawia wykres 5.
Wykres 5 Liczba rodzin objęta pomocą MGOPS z powodu ubóstwa
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Wykres nr 5 przedstawia obraz skali ubóstwa na terenie gminy, warto jednak
zaznaczyć, że skala ubóstwa jest duża nie tylko w skali mikro czyli lokalnej, ale również
w skali makro. Znaczący wzrost osób, którym przyznawano pomoc z powodu ubóstwa
w roku 2005 spowodowany został wprowadzonym Rządowym Programem „Posiłek dla
Potrzebujących”, który to na szeroką skalę realizował MGOPS. Wprowadzenie programów
dodatkowych /resortowych, rządowych/ zwiększa liczbę beneficjentów ośrodka pomocy
społecznej.

Niepełnosprawność
Niepełnosprawność jest szczególnie istotnym problemem społecznym, który jest
w kręgu zadań ustawowych realizowanych prze MGOPS w ramach zadań własnych gminy.
Niepełnosprawność to ograniczenie i wynikający z tych ograniczeń brak zdolności
wykonywania jakiejś czynności w sposób uważany za normalny dla człowieka. Tym samym
osoba niepełnosprawna nie może samodzielnie w każdej dziedzinie życia zapewnić sobie
możliwości normalnego funkcjonowania, wskutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia.
Pomoc dla tej kategorii osób znalazła tym samym odzwierciedlenie w ustawie o pomocy
społecznej i z tego powodu znaczny odsetek klientów MGOPS stanowią osoby
niepełnosprawne, co uwidacznia wykres nr 6.
Wykres 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS z powodu niepełnosprawności
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Długotrwała lub ciężka choroba
Podobnie jak w przypadku niepełnosprawności długa choroba dezorganizuje życie
chorej osoby. Choroba czasami całkowicie paraliżuje aktywność osoby, w wyniku czego
osoba wycofuje się na margines życia społecznego. Często prowadzi do ograniczeń
w prawidłowym samodzielnym funkcjonowaniu i do zubożenia, tym samym wymaga
wsparcia innych osób i instytucji. Dlatego też osoby chore znajdują się w kręgu osób objętych
pomocą MGOPS co widać na wykresie 7.

Wykres 7 liczba rodzin korzystających z pomocy MGOPS ze względu na długotrwałą lub
ciężką chorobę
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Wszystkie formy pomocy realizowane są w MGOPS w Busku-Zdroju przez poszczególne
działy, do których należą:
1. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
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3. SEKCJA

USŁUG

SPECJALISTYCZNYCH

DLA

OSÓB

PO

KRYZYSACH

PSYCHICZNYCH
4. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
5. DODATKI MIESZKANIOWE
6. ŚWIADCZENIA RODZINNE
7. NOCLEGOWNIA
Ad. 1) Dział pomocy środowiskowej zajmuje się szeroko rozumianą pracą socjalną,
mającą na celu pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu w środowisku. Dział ten przyznaje
również pomoc materialną i rzeczową osobom znajdującym się w potrzebie. Pracownicy
socjalni zajmują się kompleksowo problemami całej rodziny, pomagając w różnych
dziedzinach życia – wnioskując o pomoc w formie finansowej, rzeczowej (posiłek, odzież,
opał, lekarstwa itp.), a ich zadania to:
1.Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
2.Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wywiadów rodzinnych
/środowiskowych/ u osób ubiegających się o pomoc wraz z przygotowaniem wniosków
odnośnie udzielania pomocy, w tym wskazanie rodzaju i wielkości potrzeb.
3.Prowadzenie działalności socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa skierowana na
rzecz osób i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
4.Współpraca z Urzędem Pracy, Służbą Zdrowia, Sądem Rejonowym, Policją, pedagogami
szkolnymi i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów klientów .
5.Współdziałanie w zakresie realizacji pomocy społecznej z organizacjami społecznymi,
stowarzyszeniami i kościołami na terenie działania Ośrodka .
6.Prowadzenie działalności profilaktycznej w stosunku do osób i rodzin, mającej na celu
zapobieganie powstawania sytuacji powodujących konieczność udzielania pomocy
społecznej .
7.Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej
aktywności społecznej.
8.Współdziałanie z grupami i społecznością lokalną w samodzielnym rozwiązywaniu
własnych problemów.
9. Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury
odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
Ad. 2) Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1999 r., jego prowadzenie jest
zadaniem zleconym gminie. Jest to ośrodek wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych
mający na celu uspołecznienie osób z problemem psychicznym. Zadaniem terapii
prowadzonej w domu jest bezpieczne przeprowadzenie osób wymagających wsparcia przez
gąszcz etykietek, negatywnych skojarzeń istoty choroby psychicznej i niepełnosprawności
oraz doprowadzanie domowników do możliwości samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie. ŚDS przeznaczony jest dla 20 osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
które mają stwierdzoną chorobę psychiczną, ale ich obecny stan zdrowia nie wymaga
hospitalizacji. Na terenie domu prowadzone są szerokie formy terapii między innymi: terapia
zajęciowa, kulturoterapia, muzykoterapia, biblioterapia, terapia kulinarna, psychoedukacja,
trening interpersonalny, itp.
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Ad. 3) Sekcja usług specjalistycznych – świadczy specjalistyczne usługi osobom
chorym psychicznie w miejscu ich zamieszkania. Ten wachlarz usług przeznaczony jest dla
osób, które ze względu na zły stan zdrowia lub dużą odległość od miasta nie są w stanie
dotrzeć do Środowiskowego Domu Samopomocy i tym samym pozostają w domu. Celem
tych usług jest utrzymywanie klientów w kontakcie z otoczeniem, kontrola ich stanu zdrowia
i terapia zmierzająca do włączenia ich do życia codziennego po częstych pobytach w szpitalu.
Ad. 4) Pomoc
dzieciom i młodzieży świadczona jest w świetlicy środowiskowej.
Świetlica w Busku-Zdroju, jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, ogólnie dostępną dla
wszystkich chętnych - dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy BuskoZdrój oraz dla młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich ze wszystkich gmin powiatu
buskiego. Świetlica funkcjonuje w ramach struktury organizacyjnej MGOPS w Busku-Zdroju
od stycznia 1998 roku. Finansowana jest ze środków własnych OPS, z dotacji celowych
Urzędu Miasta i Gminy oraz ze sponsoringu firm i osób prywatnych. Strategicznym celem
powołania świetlicy środowiskowej jest prowadzenie działalności profilaktycznej,
edukacyjnej i wychowawczej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
i stosowaniu przemocy oraz zapewnienia opieki uczestnikom zajęć i wspierania
wszechstronnego rozwoju wychowanków, w tym: emocjonalnego, społecznego
i intelektualnego. Świetlica środowiskowa daje dzieciom i młodzieży możliwość spędzania
wolnego czasu zgodnie z osobistymi zainteresowaniami, umożliwia odrabianie lekcji
w sprzyjających warunkach, stwarza również możliwości relaksu i wypoczynku, a zajęcia
profilaktyczne dostarczają dzieciom i młodym ludziom specyficznych informacji dotyczących
mechanizmów uzależnienia m in.od środków odurzających /alkohol, narkotyki/ oraz
dostarczają ogólnych umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie z problemami
życiowymi i emocjonalnymi /złość, agresja, krzywda, niepokój, poczucie małej wartości,
alienacja i odrzucenie/.
Działalność świetlicy ulega ciągłej ewaluacji w kierunku
wzbogacania form i metod pracy z dziećmi i młodzieżą, szczególnie z tzw. grup
podwyższonego ryzyka zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.
Zrealizowaniu w/w zadań służą następujące zajęcia prowadzone przez pracowników świetlicy
środowiskowej:
1. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze w ramach wdrażania i realizacji profesjonalnych
programów profilaktycznych takich jak: „Spójrz inaczej”, „Debata” i „Spójrz
inaczej na agresję”.
2. Zajęcia informacyjno – edukacyjne o treści profilaktycznej, których celem jest
kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych
z zażywaniem narkotyków, piciem alkoholu i paleniem tytoniu.
3. Zajęcia rekreacyjno – sportowe i odprężająco – relaksacyjne takie jak: gra w tenisa
stołowego, bilard, piłkę siatkową i koszykową, zespół gier planszowych
i komputerowych.
4. Pomoc w nauce – ten rodzaj pracy dydaktyczno-wychowawczej ma za zadanie
uzupełnienie elementarnych braków w edukacji szkolnej dzieci i młodzieży
spowodowanych mniejszymi zdolnościami, znaczną absencją w szkole, „przegapieniem”
pewnych partii materiału, brakiem odpowiedniej motywacji do nauki, brakiem
odpowiednich warunków rodzinnych /brak zainteresowania i pomocy rodziców/ oraz
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niedoborem czynników stymulujących ich rozwój umysłowy - książek, zabawek,
rozmów itp.
5. Zajęcia edukacyjne – mające na celu poszerzenie ogólnej wiedzy interdyscyplinarnej np.
z zakresu historii państwa polskiego i dziejów powszechnych, wzbogacenie
indywidualnego słownictwa – zapamiętywanie i interpretacja nowych pojęć itp.
6. Zajęcia informatyczne – indywidualna i samodzielna praca z komputerem – w celu
zdobycia wiadomości z zakresu podstawowej obsługi komputera. Połączenie zabawy
i nauki w oparciu o gry komputerowe i nowoczesne programy multimedialne
z poszczególnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.
7. Do stałych i integralnych elementów pracy świetlicy można zaliczyć organizowanie
konkursów sportowych o indywidualne mistrzostwo w bilarda, tenisa stołowego i szachy
oraz drużynowe i indywidualne rozgrywki sportowe między trzema świetlicami
środowiskowymi funkcjonującymi na terenie powiatu buskiego.
Ad. 5) Dodatki mieszkaniowe – MGOPS realizuje również zadania wynikające z ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych poprzez:
a/ wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie dodatków mieszkaniowych,
b/ sporządzanie decyzji przyznających bądź odmownych i przedkładanie Dyrektorowi
Ośrodka do zatwierdzenia,
c/ sporządzanie list wypłat świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami,
d/ bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej dodatków mieszkaniowych łącznie ze
sprawozdawczością i rejestrem przyznanych dodatków,
e/ stały i bieżący kontakt z administratorami budynków, których lokatorzy składają
wnioski o dodatki mieszkaniowe.
W roku 2005 wypłacono 6 980 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 125 968 zł.
W I półroczu 2006 roku wypłacono 3 313 dodatków na łączną kwotę 523 228 zł.
Ad. 6) Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Od maja 2004 roku w MGOPS działa Sekcja Świadczeń Rodzinnych której celem jest
realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez:
a) wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych,
b) sporządzanie decyzji przyznających bądź odmownych i przedkładanie Dyrektorowi
Ośrodka do zatwierdzenia,
c) sporządzanie list wypłat świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami,
d) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej w/w świadczeń,
e) sporządzanie sprawozdań z realizacji w/w ustaw.
W okresie zasiłkowym 2004/2005 wypłacono świadczenia 1200 świadczeniobiorcom.
W kolejnym okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 roku
przyznano 3152 świadczenia. Liczba osób uprawnionych w trakcie trwania okresu
zasiłkowego stale wzrasta.
Od 1 września 2005 roku MGOPS realizuje również ustawę o postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, co wiąże się z przyznawaniem
i wypłacaniem zaliczki alimentacyjnej.
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Ad.7)
Noclegownia jest przeznaczona dla 5 mężczyzn i zapewnia w czasie zimy schronienie
osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy.
Ad. 8) Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznych. Usługami tymi
objęte są osoby, które z powodu wieku, choroby a także innych przyczyn wymagają pomocy
osób drugich, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują poza pomocą medyczną,
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takich jak opieka higieniczna,
robienia
zakupów,
przygotowywanie
posiłków
oraz
zapewnienie
kontaktu
z otoczeniem.

Określenie wizji i misji
Zespół opracowujący niniejszą strategię zgodził się, że zadaniem władz Gminy jest
zapewnienie każdemu mieszkańcowi warunków do prawidłowego funkcjonowania
społecznego. W obszarze rozwiązywania problemów społecznych zadanie to możliwe jest do
zrealizowania jedynie w ścisłej współpracy władz gminnych z aktywną społecznością lokalną
podejmującą odpowiedzialność za sytuacje na swoim terenie.
Wizja przyszłości zapewniającej efektywną profilaktykę i skuteczne
rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych zakłada systematyczne,
skoordynowane, oparte na sprawnym przepływie informacji i wzajemnym wspieraniu
pojawiających się inicjatyw działania wielu podmiotów – przedstawicielstw
poszczególnych sołectw i miasta, różnorodnych grup społecznych i zawodowych,
biorących współodpowiedzialność za kondycję społeczną mieszkańców.
Zatem misję możemy sformułować jako stan, w którym "Społeczność Gminy BuskoZdrój stanowi społeczeństwo obywatelskie zapewniające poprzez samoorganizację
warunki prawidłowego funkcjonowania każdemu mieszkańcowi".
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Analiza SWOT

Mocne strony
- Posiadana infrastruktura uzdrowiskowa,
- Wzrastający poziom wykształcenia
mieszkańców,
- Dysponujący wiedzą i umiejętnościami
„młodzi, sprawni” emeryci odpowiednio
zmotywowani mogący stanowić bazę
wolontariatu,
- Przygotowani fachowcy w Urzędzie Miasta
i Gminy do pozyskiwania funduszy z Unii
Europejskiej (Wydział Rozwoju
Strategicznego Projektów i Monitoringu) oraz
promocji (Wydział Obsługi Interesanta, Rady
Miejskiej, Promocji i Kontaktów
Zagranicznych ),
- Dobrze zorganizowany i wypełniający swoje
zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Busku-Zdroju,
- Prawidłowo zorganizowana i funkcjonująca
placówka wsparcia dziennego w mieście,
- Rozpoczęta budowa hospicjum,
- Funkcjonujące Warsztaty Terapii
Zajęciowej,
- Funkcjonująca noclegownia dla
bezdomnych,
- Posiadane obiekty sportowe,
- Posiadane obiekty mogące być
zagospodarowane na cele społeczne (po
adaptacji i doposażeniu),
- Działające kluby i stowarzyszenia ,
- Atrakcyjność uzdrowiskowa i krajobrazowa
(np. tzw. „zimne wody”, unikatowe rośliny na
pograniczu Szanieckiego Parku
Narodowego),
- Częściowo zagospodarowane szlaki
turystyczne piesze i rowerowe (drogi
rowerowe),
- Rozwijająca się agroturystyka,
- 2 stadniny koni i hipoterapia
w Łagiewnikach i Wolicy,
- Rozwijające się rolnictwo ekologiczne,
- Działające grupy producenckie,
- Dobrze działający Zakład Doskonalenia
Zawodowego i kształcenia ustawicznego,
- Tradycje wikliniarskie,

Szanse
-Otwarty na współpracę dobrze funkcjonujący
Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju,
-Możliwość powstania w najbliższym
otoczeniu firm produkujących i
konserwujących wyposażenie placów zabaw
oraz handlujących sprzętem sportowym,
-Rosnący popyt na agroturystykę i atrakcje
regionalne,
-Wzrost zainteresowania unikatowymi
wyrobami regionalnymi i rękodziełem,
-Popyt na wyroby wikliniarskie i brykiety
energetyczne,
-Wzrastający popyt na żywność ekologiczną,
– możliwość pozyskiwania rynków
zagranicznych
-Możliwość pozyskiwania funduszy z
programów UE, grantów ministerialnych i
wojewódzkich,
- Krajowy program Zapobiegania Niedostosowaniu dzieci i młodzieży,
- Krajowy program przeciw przemocy
Rekomendacja PARPA o przeznaczaniu
funduszy alkoholowych na funkcjonowanie
placówek opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego.
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Słabe strony

Zagrożenia

- Brak noclegowni dla kobiet bezdomnych,
- Brak rozbudowanego wolontariatu,
- Monopol Buskiego Samorządowego
Centrum Kultury w Busku-Zdroju w
organizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych i prowadzeniu świetlic,
-Brak sprawnego systemu przepływu
informacji oraz koordynacji działań pomiędzy
działającymi w Gminie urzędami,
jednostkami, placówkami i ngo-sami oraz
poszczególnymi sołectwami,
- Ogromne dysproporcje w infrastrukturze
sołectw: niewystarczająca gospodarka
odpadami, słabo rozbudowana sieć
kanalizacyjna, zły stan dróg, części sołectw,
niewystarczająca komunikacja publiczna,
- Brak stołówek szkolnych w większości
szkół,
- Słabo wykorzystywane obiekty
świetlicowe na wsiach,
- Brak odpowiedniej oferty zagospodarowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- Niedostateczna ilość mieszkań komunalnych
i socjalnych,
- Niewykorzystywany potencjał młodych
ludzi,
- Niewykorzystywanie możliwości ludzi
starszych – brak ich aktywizowania i
włączania w inicjatywy społeczne,
- Niekorzystna struktura gospodarstw rolnych
i mała liczba gospodarstw posiadających
certyfikat rolnictwa ekologicznego,
- Ukryte bezrobocie na wsi,
- Niski poziom wykształcenia mieszkańców
wsi,
- Brak koordynacji działań róznych
podmiotów, słaba współpraca policji z
przedstawicielami sołectw,
- Niezagospodarowany sztuczny zbiornik
wodny pod miastem, brak wystarczającej
bazy turystyczno-rekreacyjnej,
- Łatwa dostępność dzieci i młodzieży do
używek,
- Mała świadomość społeczna na temat
zagrożeń alkoholizmem, narkomanią,
- Niedostatecznie rozwinięte umiejętności
edukacyjne rodziców,
- Niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych
w szkołach,

-Wysokie bezrobocie w całym kraju,
-Napływ narkotyków z zewnątrz i „moda” na
ich używanie wśród młodzieży,
- Promowanie w mass mediach
konsumpcyjnego stylu życia i postaw
roszczeniowych,
- Atomizacja społeczeństwa,
- Dynamiczny rozwój agroturystyki i atrakcji
regionalnych w okolicznych gminach i
powiatach – duża konkurencyjność,
„sąsiadów” w pozyskiwaniu turystów
- Duża konkurencyjność luksusowych
uzdrowisk w Polsce.
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-Ubożenie społeczeństwa,
- Brak form opieki nad dziećmi na wsiach –
głównie podczas prac polowych,
- Łatwa dostępność nocnych dyskotek dla
dzieci,
-Brak imprez plenerowych promujących
osiągnięcia poszczególnych sołectw i
integrujących społeczność,
- Niezintegrowane i nieaktywne społeczności
lokalne.

Uznano, że wymagającymi najpilniejszych działań problemami społecznymi Gminy – jak
wynika z dokonanej diagnozy i analizy SWOT, są:
− duże bezrobocie ukryte na wsiach,
− dysfunkcje rodzin,
− starzenie się społeczności.
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Analiza kluczowych problemów
Analiza problemów w formie rozrysowania „drzewa problemów” pozwoliła uzmysłowić
sobie ich przyczyny i skutki, a to z kolei ułatwia wytyczenie celów i zaplanowanie
koniecznych działań.
I PROBLEM:

ukryte bezrobocie na wsiach

Przyczyny:
− niewykorzystanie atrakcji i możliwości regionalnych do uruchamiania przedsięwzięć
gospodarczych (np. rozwoju agroturystyki, rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej
dzięki zbiornikom wodnym, źródłom geotermalnym i tzw. ”zimnych wód”, rozwoju
rękodzieła artystycznego, rozwoju rolnictwa ekologicznego itp.),
− niewykorzystanie szans pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój
regionalny,
− niewystarczająca liczba spółdzielni, zrzeszeń itp. związków przedsiębiorców,
− atomizacja życia społecznego – zanik tradycyjnych wspólnot wiejskich,
− brak aktywności społeczności lokalnej w kierunku samodzielnego podejmowania
działań naprawczych.
Skutki:
− ubożenie ludności,
− odpływ młodych ludzi,
− brak wiary w możliwości poprawy bytu i jakości życia,
− stagnacja i obawa przed podejmowaniem inicjatyw gospodarczych,

II PROBLEM:

dysfunkcje rodzin

Przyczyny:
− brak przygotowania do podejmowania ról rodzicielskich (marginalnie traktowane
przygotowanie do życia w rodzinie przez szkoły, brak kursów i warsztatów z zakresu
edukacji rodzicielskiej),
− brak wsparcia realizacji funkcji rodziny (ograniczona działalność świetlic
i klubów młodzieżowych, brak poradnictwa rodzinnego),
− niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych i socjalnych,
− brak aktywności społeczności lokalnej w kierunku samodzielnego podejmowania
działań naprawczych.

Skutki:
− niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży,
− wzrost przestępczości, wzrost nakładów na walkę z przestępczością,
− niewydolne funkcjonowanie społeczne dorosłych,
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− wzrost klientów instytucji pomocy społecznej, wzrost nakładów na świadczenia
z pomocy społecznej,
− rozwój postaw roszczeniowych,
− rozwój izolacjonizmu społecznego, atomizacja społeczna.

III. PROBLEM:

starzenie się społeczności

Przyczyny:
− brak perspektyw na samodzielność ekonomiczną młodych małżeństw,
− brak dostępnych, tanich mieszkań,
− rozwój postaw konsumpcyjnych i nastawienie na „karierę zawodową”,
− brak skutecznego systemu wspierania rodzin posiadających dzieci,
− wydłużanie się przeciętnej długości życia człowieka.
Skutki:
− zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze,
− zapotrzebowanie na ośrodki wsparcia dla osób starszych (dzienne i całodobowe domy
pomocy społecznej),
− wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne,
− zwiększająca się liczba osób wymagających pomocy psychologicznej,
− marginalizacja ludzi starszych, brak systemu zapewniającego godne życie osobom
starszym (niedostateczne wykorzystanie ich umiejętności i wiedzy, co pozwoliłoby im
na poczucie przydatności i przynależności) .
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Cele strategiczne i operacyjne
Cele strategiczne to inaczej sprawy, których załatwienie ma kluczowe znaczenie z punktu
widzenia możliwości celu głównego, określonego w wizji. Sprawy te mogą dotyczyć
usuwania przeszkód lub zaniedbań, ale też koncentrować się na wykorzystaniu potencjalnych
możliwości lub atutów.
Zespół przyjął jako najpilniejsze i realne do zrealizowania w ciągu najbliższych 10 lat
następujące cele strategiczne:

− C.I. Aktywna społeczność lokalna
− C.II. Sprawnie działająca sieć jednostek zapobiegających dysfunkcjom
społecznym
− C.III Prawidłowo funkcjonujący system wsparcia osób starszych

Wyznaczono cele operacyjne określone jako etapy realizacji celów
strategicznych.
Dla Celu I. Aktywna społeczność lokalna:
¾ C.I.1 Zaktywizowana ludność wiejska realizuje działania wynikające z lokalnej
strategii rozwoju obszarów wiejskich przyczyniając się do likwidacji bezrobocia
¾ C.I.2. Sprawnie funkcjonuje centrum wolontariatu i koordynacji działań organizacji
pozarządowych (ngo)

Dla Celu II. Sprawnie działająca sieć jednostek zapobiegających dysfunkcjom

społecznym:
¾ C.II.1. Dzieci i młodzież objęte działaniami wspomagającymi rozwój
¾ C.II.2. Wspierane rodziny prawidłowo wypełniają swoje funkcje

Dla Celu III. Prawidłowo funkcjonujący system wsparcia osób starszych:
¾ C.III.1. Osoby starsze znajdują w gminie odpowiednią do ich potrzeb opiekę
¾ C.III.2. Osoby starsze służą swoją wiedzą i umiejętnościami społeczności lokalnej
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Plan
niezbędnych działań w drodze do realizacji poszczególnych celów operacyjnych
stanowiących etapy dochodzenia do osiągnięcia celów strategicznych,
które uznano za niezbędne dla urzeczywistnienia misji niniejszej strategii

Harmonogram wdrażania projektów prowadzących do realizacji celów operacyjnych:
C.I. Aktywna społeczność lokalna
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni -

Termin

Źródło środków

współpracujący

¾

C.I.1 Zaktywizowana ludność wiejska realizuje działania wynikające z lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich przyczyniając się
do likwidacji bezrobocia

• Zadanie 1. Wdrożenie Lokalnej do czerwca Lokalna Grupa Działania
strategii

rozwoju

UMiG w Busku-Zdroju

Fundusze UE
Inne środki

obszarów 2013 r.

wiejskich

¾

C.I.2. Sprawnie funkcjonuje centrum wolontariatu i koordynacji działań organizacji pozarządowych (ngo)

• Zadania 1. Powstanie Centrum marzec
wolontariatu

i

Miejsko-Gminny

organizacji 2008r.

Pomocy Społecznej w Busku- wszystkich
Zdroju

pozarządowych
• Zadanie

2.

Opracowanie

i Każdy

realizacja rocznych programów program

Szef Centrum
na /współpraca z MGOPS/

skoordynowanych przedsięwzięć nadchodzący
stowarzyszeń
oraz

Ośrodek Przewodniczący

i

Fundusze

ngo-sów

(m.in.

stowarzyszeń pozyskiwane z grantów i składek)

zarejestrowanych

na Fundusze UE

terenie gminy

Budżet gminy

Przedstawiciele

Fundusze

ngo-sów

(m.in.

wszystkich należących do pozyskiwane z grantów i składek),
centrum stowarzyszeń

Fundusze UE

pozyskiwania rok do końca
zaangażowania listopada

–
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wolontariuszy

począwszy
od 2008 r.

• Zadanie

3

Sprawny

system Od

marca Wydział Obsługi Interesanta, Centrum, sołtysi,

przepływu informacji i promocji 2007 – np. Rady Miejskiej, Promocji i dyrektorzy jednostek
kwartalnie

inicjatyw lokalnych

Kontaktów

Zagranicznych organizacyjnych gminy

Fundusze

ngo-sów

(m.in.

pozyskiwane z grantów i składek),
Fundusze UE,
Budżet gminy.

UMiG

C.II. Sprawnie działająca sieć jednostek zapobiegających dysfunkcjom społecznym
Termin

¾

Odpowiedzialny

Współpracujący

Źródło środków

Sołtysi,

Budżet Gminy

BSCK,

Fundusze ngo-sów

C.II.1. Dzieci i młodzież objęte działaniami wspomagającymi rozwój

• Zadanie

1.

placówek

Uruchomienie Sukcesywnie

wsparcia

działających

dziennego od

zgodnie

Dyrektor MGOPS

września

z 2007 r. –

UMiG

przepisami ustawy o pomocy
społecznej*

¾

C.II.2. Wspierane rodziny prawidłowo wypełniają swoje funkcje

• Zadanie

1.

Opracowanie

i Opracowanie – MGOPS

Wydział

Oświaty

i Budżet Gminy,

Infrastruktury Społecznej,

EFS,

opieki nad dzieckiem i rodziną 2007 r.

ZOZ-y,

Fundusze stowarzyszeń.

zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 13 Wdrażanie-

Centrum wolontariatu

wdrażanie gminnego programu do

ustawy o pomocy społecznej

grudnia

sukcesywnie
od

stycznia
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2008
• Zadanie

Uruchomienie Do 2012 r.

2.

mieszkań

socjalnych

UMiG – Wydziały:
-

w

Gospodarki
Spraw

budynkach gminnych.

MGOPS

EFS,

Mieniem, Sołtysi

Fundusze UE
Budżet Gminy.

Komunalnych,

Rolnictwa

i

Ochrony

Środowiska,
-

Inwestycji i Infrastruktury
Technicznej,

- Rozwoju Strategicznego,
Projektów i Monitoringu
• Zadanie

3.

Opracowanie

i Opracowanie – MGOPS, Wydział Oświaty i Centrum

wdrażanie programu w zakresie do
przeciwdziałania

przemocy

września Infrastruktury Społecznej

w 2007
wdrażanie

rodzinie ***

r.,

wolontariatu, , Budżet Gminy

kuratorzy sądowi, policja, EFS
służba zdrowia

Fundusze stowarzyszeń

wg

harmonogramu
przyjętego

w

programie
• Zadanie
ośrodka

4.

Uruchomienie Do końca 2008 MGOPS, Wydział Oświaty i Centrum

wsparcia

dla

ofiar roku

przemocy

lub

wspieranie

istniejącego

przy

instytucjach

Infrastruktury Społecznej

wolontariatu

Budżet Gminy
EFS
Fundusze stowarzyszeń

powiatowych

*Art. 17 ust 1 pkt.12, art. 71 ust 1 oraz art.25-35 (dot. zlecania zadań własnych ) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
** Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn.14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
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*** Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust.2 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
C.III Prawidłowo funkcjonujący system wsparcia osób starszych
Termin

Odpowiedzialny

Współpracujący

Źródło finansowania

¾ C.III.1. Osoby starsze znajdują w gminie odpowiednią do ich potrzeb opiekę
•

Zadanie

1.

Uruchomienie

i

działanie Do

dziennego domu pomocy społecznej w gminie

końca MGOPS

Stowarzyszenia

Budżet państwa,
EFS,

2009 r.

Budżet Gminy.

¾ C.III.2. Osoby starsze służą swoja wiedzą i umiejętnościami społeczności lokalnej
•

Zadanie 1. Włączenie osób starszych w Sukcesywnie
funkcjonowanie
dziennego

placówek

wsparcia od
2007

Dyrektorzy

września jednostek,

Sołtysi,

Bez kosztów

Centrum

MGOPS,

wolontariatu,

UMiG

Dzienny DPS
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Monitoring i ewaluacja
Terminy

C.I. Aktywna społeczność lokalna
Odpowiedzialny Dokonujący pomiaru wynik

monitorowan za realizację

Miernik

- monitorujący

Wskaźnik

Dokonujący

(miara sukcesu)

pomiaru i

zadania

ia

ewaluacji
końcowej

C.I.1 Zaktywizowana ludność wiejska realizuje działania wynikające z lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich przyczyniając się do likwidacji
bezrobocia
• Zadanie 1 Wdrożenie Lokalnej Na
strategii

rozwoju

koniec Lokalna Grupa Komisja

obszarów każdego

Działania

Lokalnej

roku

wiejskich

rewizyjna Zrealizowane

Liczba

pełna realizacja Zarząd

Grupy projekty lokalnej zrealizowanych

Działania

strategii rozwoju projektów

min.

80% Lokalnej Grupy

zaplanowanych Działania

obszarów

lokalnej strategii do

wiejskich

rozwoju

realizacji czerwiec 2014

projektów

obszarów
wiejskich
C.I.2. Sprawnie funkcjonuje centrum wolontariatu i koordynacji działań organizacji pozarządowych (ngo)
• Zadania

1.

Centrum

Powstanie grudzień 2008 Miejsko-Gminny

wolontariatu

i

organizacji pozarządowych

Przewodniczący

Opracowane

Liczba

Min.

Ośrodek Pomocy wszystkich

zasady

stowarzyszeń

stowarzyszeń

Społecznej

współpracy

należących

Busku-Zdroju

w stowarzyszeń

zarejestrowanych na stowarzyszeń i Centrum
terenie gminy

60

% UMiG-

do należy

październik
do 2009

Centrum

procedury
działań
Centrum

• Zadanie
realizacja

2

Opracowanie

i Na

koniec Szef Centrum

rocznych każdego

Wyznaczony

Zrealizowane

Liczba

Min.

60% MGOPS

przedstawiciel

roczne

wspólnych

zrealizowanych
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–

programów skoordynowanych kwartału

jednego z

przedsięwzięć stowarzyszeń i
pozyskiwania

oraz

zaangażowania wolontariuszy

programy

przedsięwzięć,

przedsięwzięć

należących do

Liczba

zaangażowanych

centrum

zaangażowanych wolontariuszy wg

stowarzyszeń

wolontariuszy

i

rocznego planu

(wg zawartych z
nimi porozumień
na

świadczenie

pracy
wolontariackiej
przez

min.

1

miesiąc)
• Zadanie 3. Sprawny system Od
przepływu

informacji

promocji inicjatyw lokalnych

i października
2007

Wydział Obsługi kierownik Informacji Systematycznie Liczba wydanych 4 Biuletyny

BSCK

Interesanta,

UMiG

– Rady

kwartalnie

Turystycznej

Miejskiej,

Promocji

i

okresowo

Biuletynów

wydawany

Informacyjnych

rocznie

Biuletyn

Kontaktów

Informacyjny

Zagranicznych
UMiG

C.II. Sprawnie działająca sieć jednostek zapobiegających dysfunkcjom społecznym
Terminy

Odpowiedzialny

Dokonujący

monitorowa

za realizacje

pomiaru -

pomiaru i

nia

zadania

monitorujący

ewaluacji

wynik

miernik

wskaźnik

Dokonujący

końcowej
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C.II.1. Dzieci i młodzież objęte działaniami wspomagającymi rozwój
• Zadanie

1.

wsparcia

placówek Co pól roku Dyrektor

Uruchomienie
dziennego

UMiG

działających od stycznia MGOPS

Uruchomienie

Liczba

min. 3 placówek**

placówek lub realizacja

wrzesień

ich filii

2008

zgodnie z przepisami ustawy o pomocy 2008 r.

Min.

w

80% UMiG

zadania

–

określonego

społecznej*

jako wynik
C.II.2. Wspierane rodziny prawidłowo wypełniają swoje funkcje
• Zadanie 1. Opracowanie i wdrażanie Co pól roku MGOPS

Kompleksowy

Terminowość

program

realizacji działań terminowość

Busku-Zdroju

dzieckiem i rodziną zgodnie z art. 17 2008r.

(uwzględniający

zaplanowanych

–

ust.

pomoc

gminnego
1

programu

pkt

13

opieki

ustawy

o

UMiG

nad od stycznia

pomocy

w

społecznej

70% UMiG

rodzinom w

realizacji

funkcji)

w
styczeń

2015r.

ich harmonogramie

wszystkich

programu

przyjęty

uchwałą

Rady

Miejskiej

w

Busku-Zdroju

w

2007

Min.

i

jego

wdrażanie zgodne
z
harmonogramem
przyjętym w tym
programie
• Zadanie

2.

Uruchomienie

mieszkań Corocznie w UMiG–

socjalnych w budynkach gminnych.

grudniu.

UMiG

Mieszkania

Wydziały:

socjalne

1.Gospodarki

najuboższych

Liczba miejsc w Min. 6 miejsc UMiG
dla mieszkaniach

w

w

Busku-Zdroju

mieszkaniach

–
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Mieniem, Spraw

rodzin – w sumie

Komunalnych,

dla 10 rodzin

socjalnych

czerwiec
2014 r.

Rolnictwa i
Ochrony
Środowiska,
2.Inwestycji i
Infrastruktury
Technicznej,
3.Rozwoju
Strategicznego,
Projektów i
Monitoringu
• Zadanie 3. Opracowanie i wdrażanie Co pół roku MGOPS

UMiG

programu w zakresie przeciwdziałania od stycznia
2008r.

przemocy w rodzinie ***

• Zadanie
wsparcia
wspieranie

4.
dla

Uruchomienie
ofiar

ośrodka Co pól roku

przemocy

istniejącego

instytucjach powiatowych

lub
przy

MGOPS

UMiG

Przyjęty uchwałą Terminowość

Min.

70% UMiG

w

Rady Miejskiej w realizacji działań terminowość

Busku-

Busku-Zdroju i

zaplanowanych

Zdroju–

sukcesywnie

w

styczeń 2015

wdrażany

harmonogramie

program

programu

Zapewniający

Liczba klientów

Udzielenie

UMiG

specjalistyczne

adekwatnej

grudzień

poradnictwo,

pomocy 80% 2010

terapię

skierowanych

indywidualną i

klientów

grupową

oraz

miejsca hotelowe
dla ofiar
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przemocy
ośrodek wsparcia

*Art. 17 ust 1 pkt.12, art. 71 ust 1 oraz art.25-35 (dot. zlecania zadań własnych ) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
** Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn.14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
*** Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust.2 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
C.III Prawidłowo funkcjonujący system wsparcia osób starszych
Terminy

Odpowiedzialn Dokonujący

wynik

miernik

wskaźnik

Dokonujący

monitorowan y za

pomiaru -

pomiaru i

ia

monitorujący

ewaluacji

wykonanie
zadania

końcowej

C.III.1. Osoby starsze znajdują w gminie odpowiednią do ich potrzeb opiekę
•

Zadanie

1.

Uruchomienie

i

działanie Czerwiec,

dziennego domu pomocy społecznej w gminie

MGOPS

UMiG

Chętni i

Liczba

100%

UMiG–

grudzień

wymagający

korzystających

wykorzystanie

2011 r.

2010, 2011

opieki i

miejsc

pomocy

Domu

w

starsi
mieszkańcy
gminy
aktywizują się
i integrują w
Dziennym
Domu
Pomocy
Społecznej
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luty

C.III.2. Osoby starsze służą swoja wiedzą i umiejętnościami społeczności lokalnej
•

Zadanie 1. Włączenie osób starszych w Półrocznie
funkcjonowanie
dziennego

placówek

wsparcia od

Dyrektorzy

kwietnia placówek,

2008

MGOPS

UMiG

Każda

Liczba

Min.

placówka

zaangażowanych

placówek

korzysta z

w

działalność korzysta

wolontariackiej placówek
pracy

starszych

50% UMiG
grudzień
z 2014 r.

ludzi pomocy osób
starszych

emerytów
aktywizując
ich z korzyścią
dla
poszerzania
oferty

zajęć

dla dzieci
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–

Promocja strategii
Warto pamiętać, że nic po wysiłkach i doskonałych działaniach jeśli nikt nie będzie
o nich wiedział.
Promocja to system uporządkowanych działań mających na celu rozpowszechnienie
informacji o organizacji, podejmowanych działaniach a przede wszystkim o celach i efektach
aktywności osiągniętych przez organizację.
Promocja jest procesem ciągłym i nie należy jej realizować okazjonalnie.
Sposoby promocji strategii i odpowiedzialni za ciągłe, systematyczne realizowanie tych
działań:
• reklamowanie: informacje i materiały w TV, lokalnej prasie, radiu, ulotki, katalogi,
informatory – Wydział Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów
Zagranicznych UMiG
• public relation czyli budowanie pozytywnego wizerunku: wszelkie informacje
o rozbudowanym charakterze - wywiady, konferencje, seminaria, raporty, lokalna prasa Wydział
Obsługi
Interesanta,
Rady
Miejskiej,
Promocji
i Kontaktów Zagranicznych UMiG, MGOPS, Centrum Wolontariatu
• promocja osobista: rozmowy, spotkania, prezentacje – dyrektorzy jednostek
organizacyjnych gminy i szefowie stowarzyszeń
• promocja wewnętrzna - współpraca, wymiana doświadczeń, pozyskiwanie inwestorów,
funduszy
–
dyrektorzy
jednostek
organizacyjnych
gminy
i
szefowie
stowarzyszeń
oraz
Wydział
Przygotowania
Projektów
i Monitoringu oraz Wydział Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej, Promocji
i Kontaktów Zagranicznych
Podsumowanie
Należy podkreślić, że efektywne zapobieganie i rozwiązywanie problemów
społecznych możliwe jest pod kilkoma warunkami, między innymi niezbędna jest w miarę
równomierna infrastruktura. Zły stan dróg, niedostateczna komunikacja publiczna, słabo
rozbudowana sieć kanalizacji, niewystarczająca gospodarka odpadami to czynniki hamujące,
a często wręcz uniemożliwiające wykorzystanie zasobów społecznych danego sołectwa.
Jedynie realizacja założonych w Strategii Rozwoju Gminy celów gospodarczych
stworzy podwaliny pod działania zmierzające do rozwoju odpowiednich form
profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.
Gmina dysponuje już szeregiem zasobów (m.in. atrakcyjne tereny turystycznorekreacyjne, źródła termalne, wytyczona już część szlaków turystycznych – pieszych
i rowerowych, walory uzdrowiskowe, średnie klasy gleb, tradycje rolnicze i rozwijające się
rolnictwo ekologiczne, tradycje rękodzielnicze, szkoły i zakłady doskonalenia zawodowego,
baza sportowo-rekreacyjna, działające stowarzyszenia, tradycyjnie już organizowane
cykliczne imprezy masowe i kulturalne, rosnący poziom wykształcenia ludności), które
stwarzają szanse na rozwiązanie wielu występujących już lub spodziewanych problemów
społecznych.
Istotne jest jednak skoordynowanie i intensyfikacja działań nakierowanych na wykorzystanie
zarówno całego potencjału samej Gminy, jak i szans zewnętrznych.
Wymaga to aktywności i wysiłku całej społeczności Gminy, a nie tylko jej władz
samorządowych. Stąd podstawowym celem w rozwiązywaniu problemów społecznych jest
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aktywizacja społeczności gminnej, rozwój wspólnotowych inicjatyw mieszkańców
poszczególnych sołectw wyrażający się w opracowywaniu i sukcesywnym wdrażaniu – przy
pomocy specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy –wielu odpowiadających na
specyficzne potrzeby społeczności programów i projektów. Szansą na rozbudzenie
aktywności społeczności lokalnych jest zakończony program „Leader +”, schemat I,
powołujący lokalną grupę działania.
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